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 م7 ةجرت وجم

 < هيسنو باتكلا اذه فاؤم 9

 دبع نب ناورص نب نمحرلا دبع نب ميلا نب دمحأ نب دمع نب نيسحلا نب يلع جرفلا وبأ وه

 ددبع نبا سمش دبع نب ةيمأ نإ صاعلا ينأ نب مكحلا نب ناورم ندد نب ناورم تالا

 روك ذملا دمحم نب ناورم هدجو ناهاالا باتك لحام يناهصألا بناكلا يومأألا يثرقلا فانم

 اهمفنصم دارو اهئبدأ نابعأ ن م ناك اشنملا يدادغب كمال قاما وهو ةسمأ يب ءافلخ ل

 لاق ريسلاو تشن اا مايأب ما6 ناكو مهدادعت لوطل .ءاملعلا نف رثك' ملاع نع ىور

 يناحالاو رعشلا) نك دفق ناك 0 الا جرفلا وأ مهاندهاش نيذلا نيعيشتملا نءو يخوتلا

 نم كلذ نود ظفحيو هلثم ظفحب نم طق ة رأ ملام تينلاو لا ثيداحألاو راثآلاو راخألاو

 مع لثم اريك ايش ةمداتلا ةلآ: نءو يزاغلاو ريسلاو تافاراو وحتلاو ةغالا اهم رَْأ مولع

 املا ناقتا عمجي رعسش هلو كلذ ريغو ةيرشألاو موحتلاو.بطلا نم فتنو ةرطبسلاو حراوجلا

 هنا ىلع قافنالا عقو يذلا يناغ لآ تاتك ابن: ةحلمتسملا تافنصملا هلو ءارعشلاو ءاقرطظلا لإ

 لأ ءازيخا# نادمح نب ةلودلا فيس ىلا هلحو ةئس نيسمح يف هعمج هنأ لاش هلثم هبا يف لمعي ا

 لمح بحصتس هنالقنتو هرافسأ يف ناك هنا داع نب بحاصلا ن ءىكحو * هيلا رذتعاو رائيد

 بحصتسي كلذ دعب نكي مل يناغألا باتك هيلا .لصو املف اهعلاطيل بدألا بتك نم المج نيثالث
 ةوعو باتكو تارايدلا باتكو سعاوشلا ءامالا باتكو نانقلا باك اينمو ابنع هل. ءاشنا | ١

 تاناملا باتكو نييبلاطلا لئاقمو كمربلا ةظ>ج رابخأ باتكو يناغألا درحم باتكو ءابطألا
 اهريسو كاذ موي سلدن ألا كوام ةيمأ ينل اهفنص بتك سلدنألا دالبب هل لصحو ءابرغلا بادآو
 فلأ ٍبرعلا مايأ باتكو سسمش دبع يت تسل باتك كلذ نم ارتس مهنم ماعنالا 10

 باتكو سنلا ةرهج باتكو اهيلاثمو برعلا رثام يف فاصتنالاو ليدعتلا باتكو موي هنا ١
 ناملغلا باتكو بالك ينب بسنو باغت ينب سين تانك و4 بلاهلا بسن باتكو نايس 00 |

 هلوق كلذ نش نف حئادم هب هف هلو ياهملا رولا ىلإ اطقم نم ريغو نيينغملا

 انم امو نمو ىعامو نانا * هللا ئدال اضضنإ اكو

 انيصخأف نيبدحم هادن اندرو * انشارف نيرئقم هيلع اندرو

 ةيمور ةيرس نم هءاح دولوع هن ةديصق نه هلو

 اوهقمر لبل مح قرف ردبلاك * ًاكراس كانأ دولوع عَ

 رفصألا تانب ني ناصح ماه يا تءاع ةدامس تقول دين

 ستي يي م ممسسسسسسسسسسسسسُْْْسُْْس737ْ7ُْ7ُْعصصص<بب “ >بب 000000208480



 ع

 "00003 احا اذا ىح علا ردي ىلا ترق ىضلا ست

 ًاضي سم ناكو ءاسؤرلا ضعب ىلا بتكو
 0 الاى دللا كايد وللاوناسح الآ. نحب دومحلا دم نأ
 مالا ماملإ نمو ءاد ءاود * نموكيلا داوعدوعنم كاشاح

 يرتحبلات ام ةنسلا هذه يفو نيتئامو نينامثو عبرأ ةئس هتدالو تناكو ةريهش هنساحمو ريثكهرعشو
 ةنس لقو دادغس ا نيدمحو تس ةنس ةحطأ يذ رشع عبار ءاعبرألا موي ىفونو ىعاشلا

 نان وتس ةنس هذهو ىلاعت هللا همحر تومينأ ل اق طاخدق ناكو عت كورالاو نيسمحو عبس

 كواملاو يللاقلا يلع وبأو روك ذملا جزفلا وبأ  ناملاسلاف راك كولف ةثالثو ناريك ناسملاع اهبف تام

 ناكلخ نبا ها ىدشخالا روفاكو هيون نب ةلودلا زعمو نادمح نب ةلودلا فيس ةنالثلا
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 هرضحام هيف عمجو يناهصألاب فورعملا بتاكلا ىشرقلا دم نب نينا نب ي 2 هفلأ باتكاذهأ|

 ع |

 عئاصو ه رعت لاق ىلإ امه هر دام لك سنو ان ,دحو اهعدق ةِسَر لا قاغألا نم هعج هنكماو

 ىلع هيف نينغملا نيب نك نإ كاكاو هك رط ن. اهبلإ بسني تلا هعبصإو ةعاقيإ /نهاهثقيارطو هنحلا

 ضيراعأو هبارعا لاع نم هملع نع قغالامو هبيرع نم لكشملا ريسفتو ضلوا كللذل حرش

 1115 باتكلا اذع قد ىتغام لك بعوتسي مو هناأ ةمسقو هج قر لا لعد يلا ةرعش

 رخآتلاو مدقتلا ءانغلا عيج ىل ا وو رابخألا ن كادر انك قلذل ةرفأ دق ناك ذا محلا
 عنصوأ هدكلا لك هلخا نم يذلا تي كاوإ جا درا دوام ىلع بانلا اذد يف دمتعاوأأ

 ءكشلا و وشحلان + ءدعبأو هنكملام رضقأ لعةعم توصلا رك ذ هركذب نحو دافتسب اربح نحللا|

 مايئراق اهلمأت اذا رقفو هب قدا" عملو هلكاشت“ فتتب كلذ نه لصف لك يف ىاو.هف ةدتاقلا له أع

 ةلصتم راعشاو ريسو رابخاو راث او لزهو دج نيب اهب افرمعتمو اهلثم ىلا ةدئاف ند اهب القنتم لزيإأ

 0000 ل الإ ىف ءاقلثاو ةلهاطا ىف كوللل ضدقو ةرونأملا اهراخأو ةروهخلا تردلا مايا
 سايتاالا 00 ركل نم مهقوف نم عفترب لو ا لا تادحألا جاتحتو ان قرع نيب داخل

 0122 هلو اهنطم نب 7 ةذوخأمو اهودع نم ةاقتنمو رابخألا رع نم ةلحبم تناكاذا اهنعلا

 0000 0 د ] نيسولا يعل ةراتخلا توضلا ةلاملا رك ذب هيف اذبو اذه .هباتك ردصق اهب تريلا
 ءانغلا نم هل اهرايتخاب ء ما و عماج نبل ناو يلصوملا مهارب ىعأ ناك اا يسون ىلاعت

 هنأ يأرام اهنمدل راتخم نأ - هاربا نب قحسا ا .اع هللا ةمحر للاب قثاولا ىلا تءذر 2 هلك ||

 او راخالا ىلوأو هنن لعأ وه امي ةفصلا هذه ىلع نكي ملم لدببو امّدقتم ريتخا ناكام لضفأ

 يفاغالا نم ةعانصلا دج الا 2و نيخملا يدقتم نه 0 هراتخا اع ةعطقلا هذه عباو كلذأ

 اموةراتحما ةنالثلا لام رآلا و يهالملاو يناغالا مم راس الع ةلمتشللا ةريعلا غلا عمج يتلا تا ودالابو

 تاعجح ييلاةعبسلاو ترص سو ديس ن دك ةرهشلا يف اهريغ مدقتس يف 3 تارا ل هكلذ هش

 بتاكلا سنوي ا الأ ةفو رءملا ديعم :تاودأكو اهف م ريخو حرس نب ة ةعلص نم اهئازال

 ءافلخلاى 00 كلذ عباو همامأ هريغ ميدش ٠ نسحالامو هتاف و ءانغلا رودص نمتاوص لآ هذه ناف

 ريزح ٍقاغألا لكل نيل ذا ندحتت اثيد>و دافتست ةصق هل فرع يذلا ءانغلا رئاسب مْ مهدالواو

 ىلع عقوو عماسلا يبليو رظانا قوري قنور ةدئافلا ضعب هبفام لكل الو ةدْئاف ربخ هلام 9 ينالوا

 يف ىلا ابرو هريغ نم ةعنص هيفام اهب نيبي هيلع ةلالدو ةمالع نوكي توسل رعش لك لوأ

 ةراجمملا يناخأالا نم تسيلو اهب ىنغو يناعملا كلت يف تلتق راعشأ اهيراحاو تاوص لا: هده لالخأ

 ةحاقتم ل تك الا 2 اهلل اهرك د نم دجوبالف ةسرملا ضانجالا هذه نم الؤأ
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 باثكلا اذه هب ءرجي امل فالخ نينلاخلا اتاك يفو اهراخأ ةداعم وأ اهرئاظنل ةلك اشم ريغ رابخألا
 رابخالاو تاوصالا :نَمءريَغ خيا رعاش صفق كيو ءراحا لوطت يذلا يذلا اماما نا

 95 رخؤيف اهف هلوذدل ةروكذملا رابخالا عطقنن الثل عشوملا كيا

 ال ةلطس وتب .نارقلا درمم الو ايام د2 قاستا عطاق ريغ اهبلا فاضي هل رئاظنو اهف نسحب عضاوم

 كلذ حفصتي نم لعاو باتكلا اذه فلؤم لاق لل قيلأو لكشأ لاملا هذه ىلع هركذ نوكيو

 ىنغام ىلع وأ مهين صو مينامزأ نف نينعملا تاقنل لغو ماعلا قئارط ىلع انازعأ هقنصت انكر 1

 ةيالثلا هءادتبا العد امان (اهنم ١ للع هانوحتام ىلع ثعابلاو كلك + مناللو © عاش ا

 ءارعشلا نم سلو ةفيطق وبأ ميلوأو واصن لاو نارا نك ٍاهؤ قارعم نيرا

 7 ىرجا أذه بات كلا لوأ يرج املف بيصن مث ة هيك ينأنب رمح من كودفلا الو نيدودعملا

 توصلا ةناملا .رئاس كلذكو ءركذ رضحام نست لع لو هلواب هرخآ قاسيا ءارشلا

 اءاو تاقبطلا بينرت باتكلا يف ىزغملا سنلو نينفملاو.ءارعشلا سرت ريغ ىلع ةيراج اهناف ةراتخملا

 ىلألد يناغألا نأ (اهنمو) اب رضي امن اذه نسلو اهراخأب يناغألا رك, 3 نم هتمضاف هش ىلا
 3 قئارطلا ىلع اهينرت اهعم نكمال ةفلتخم قئارط يف نينغملا نيب كارتشا هبف سيل سا

 2 ىلوأ نينغلا ضعب الو قئارطلا ضعب
 *ب ىأام 1 نم هريغو قحسا كتم اهو هلاك نك انينأ اذا اهف لخي مل انركذ

 أَو وشحلا ءاغلإ ن م هانطرشام ضَف اذه يفو هتدئاف ةلقو هوشح هرق لعام ةاؤرلاو نوهتلا

 ااننبأ ولف ءارعشلا راتخلأ يرحم كلذكو هريغ ئدم“ نع نوصت ىلا باتكلا نيبنف كلذ 200

 ةوبن هنع سفنال تناكو ىرملا اذه يره هنم غرفن تح هزواجم ملو مهْنم عاش رعش يف هب ىنغ اك

 دحتس» ىلا دوهعم نم ةحارتسالاو * يش 0 يش نم لاقشالا ةنح رشلا عابط يفو ةلم هلم تلقللو

 نكاوا  نلبلا نع نلخا رظتنملاو هنع لقتنملا نم سفنلا ىلا ئهشأ هللا لتس كو
 اها ىلا ةلطق نمو هريغ ىلا: رب ن م هلاقتنابهل ءيزافلا نوكلل ندحأو نجأ كاتيرن ا الك اذ

 1 ونقحفصال ىهشأو هتءارقل طشن أ لزه ىلا دجو ةقوس ىلا كيلمو ةثدحم ىلا ةميدق راخأ نمو
 ا مي كو ) هانمم يف عمججام بابلو هباب يف فلأام وفصو هسن+ نسحأ ءايأ انما يذلاو اسأل

 ةيسنلا ةياور تناكن او يلصوملا مهاربا نب قحسا بهذم ىلعف اهسانج | ىلا ينافالأ للا

 ةيولعو قراخمو يدهملا نب مهارب : لثم هفلاخ نه نود مويلا هب ذوحال أوه هلخشم ناكذإ هريغ نع

 يناثلا ليقثلا هفرفخو لوالا ليقثلا نومي مهناف مهةفاو نهو ريخش نب ثرحلانبدمعو ةناب نب رمعو
 ذحاو كرتو نالا هولاقامح رطا دقو هفيفخو لوالا ليقثلا هفيفخو يناثلا ليقثلا نومسو هفيفخو

 |ينفلك انئاسؤر نمآسئر نادفيلأتىلع ين يذلاو «باتكلا اذه فلؤم لاقإ# قحسا لوب سانلا

 (ليلق كلذ عموهو هفيلأتن م نوكيا عوفدم قحتيا لاب وسنملا باتكلانا هاب هنأ ينف معو هلدعجج
 اكيذلأ راكتا سانئا .ظعأ ادامح هنانالو هنوركشي قحساَو .امصأ رثك اذال هتيسن يف كاش هناو ةدئافلا

 اد دآم تيمس لاق 3 فلخ نب دمع ( ين ربخأ ) هركنا مف باصأو هركذ ايف قدص يردعل دقو
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 تنجح يتلاقيوسنلا هرافشلا ركت اانا كلذ لع للدلاو ءار الو طق 0 اذه يأ فلا ام كرك

 هفلايذلاو الح نينملا ىلا سف 1 ناو طق دحا هيف ىنغ ام رابخالا نم اهعم 1 ىلا هنف

 ىوش هاو دعب ىبال ناك قاوو ةهعضو اعأو ثانكلا اذه نالطب ىلع لدب.. هئانغ نيواود نم يا

 هتعمس ام اذه انتياور نم اهلك اهراب>ا نال اهفلا هللا همحر ينا ناف باتكلا لوا يه يتلا ةصخرلا

 قارولا ف رعيهنا ةظحٍجح رفع نب دمحا (ينربخاو ) صقنيو ديزي ظفالاو هتظفط ةياكح ركب ىلا نم

 ةعنقع ىه الوقئارطلا 0 ًاضيا هيف ىلا ىناغالا تلو هعضو ىلعدل كءرشؤ وهقشاف 3

 ةقشم ىلعدهل كلذ ا ام دئاوفلا ن٠ اهف الو يناغالا نم سانلا يدبأ ينام ةلحن

 ايوبتم اظواطت ىلع يلاو ًادلخم مايالا ىلع ىتبي ام ىنعملا اذه يف ىنع 0

 هرفغتسلو 1 رو ط6 هللاب ذ دوعلو ةفيرش باد آلا نم ناعم هو ةح دئاوشب ابوشم ناك ناو

 انيعمو ايفاك ليكولا مد هللا ااا اولا هتعاخو لوق 0 ع هلاو دمت ىلع هللا ىلصو

 مد( ةراتخلا توضلا ةناملا رك ذ جم

 صولا مهاربانب قحسا يننثدح لاق ينأ يف :”دح لاق مجنملا حس نإ لعق يحي دحأوبأ (انرخأ)

 تاوصأ ةثال هل اوراتخحي 1 لو رفا وتم د ضو مهو ا هراعتا ةجحرديشرلا نأ 0 هابأ ا

 اذه ىرخ قحسا لاق هللا ءاش نا اذه دعب اهركذأ انا تاوصأ ةنالث لع اوعجأف ءانغلا عيمح نم

 هل ترتحاف ميدقلا ءانغلانم تلا 1 21 نرحاف هللا قئاولا نيمؤملا ريمأ دنع انو اموي كثدحلا|

 3 0 م.ىلا هتبسن و هّتعص ماكحاو هتعارب 0 ريصعا نك لع ا

 مده ال اهشم ناكام هنم تينّتحاف كلذ ليبقو انرصع يف هاندهاش نمي دعب سانلا ثد ا 7

 توصلا نوعزانتيدق سانلا نال دهعلا بب 5 نك ناو هل تحف هنأ مو هترك ذف هقبرط اكلاس 1

 ا ل رد ل 21 ( قبخأو ) ناسحا لك ىلا ءامدقلل قيسلا تاك نو نينو 2
 ىحي نب دمحانب دمحم وهو قاقد نبأو كودحَن سابعا وبأو لهس ْن نيسحلا نب نوره ىنئدح

 اهوراتحاف توص ةناهاهلاو رات نأ نكمل ءالؤه سمأ ديشرلا نأ معزفربخلا اذع قاتد نبا فورعملا

 ا دا روع 1 ذر | راقق هلال ان | وراح نأ معيمعأ مث اهوراتحاف اهنم ةرسشع رايتخاب 00 مش
 هدانساب ىلع نب ىحيرك ذو نيتوص يف هفلاخو تاوصالا ةثاللا نم توصيف هقفاوو ىلع نب ىحيأأ .

 لوالا ليقثلا فيفخ نم وهو ةفيطق ينأ رغش يف دعما نكن هكر ناار رك دل
 لور تاوبآنم بلقلا ىلا ىهشأ * مهني. .ءامحاق .:لدحتلا» رصقلا ظ
 يناثلا ليلا نم هنو ةعيبر نأ وع رعش يف حرس نبا نحلوا

 املكشي نأ عيطتسي ول نيبو * هتدهجاملل يرحل 50 شن

 | نب قحسال قروي ناكو لبزلا ناخ يف ةيقرمثلا يف هنوناحو قارولا دنس ىمسي ناكو هعضو يذلا

ال لوقو ةئطخو ةقبوم لك نم
دقلاو لكو هيلعو قيذوتلاو ةمصملا ىلو وهو هاضر قئاوب

 ١ 5 

 ا ةهض حتما



 (ه)

 ًاضيأ يناثلا ليقتلا ع نموهو بيصن رعش يف زرحم نبا نو :

 ا كاجش نم هبو من * مداقتملا لزنلا كاود جاهأ

 |يناثلا ليقثلا نموهو نونلارمش يفزرحم نبانل تاودالا ةثالثلانم نا هنعىور نمعءةظحجرك ذو

 اينأشو تايضاقلا اياثلا نأشف * كلام مأاب ىهدلا كاوطام اذا

 يناثلا ليقثلا فيفخ ن. وهو يجر علارعش يف يلصوملا مهاربا نحو
 لوسرلا بحالف امزحيا * الوسر اودب دق ءاديح ىلأ

 جزهرك ذام ىلع وهو بيصن رعش يف زرحم نبا نحو
 ملاعم كاحش نمت هبو من * م داقلالزملا كاوه جاها

 ايف يو الا ءاثغلا يف ةمغن يتمال قئار طلا هذه ىلع تاوصالا ةئالثلا هذه نأ هناك نع ىحو

 تاك هللا دع انثدح لاق هيورهم نب مساقلا نب دم انندح لاق ئ ءدالا يلع نب نسحلا (ينربخأ )

 نب مهرب | ينثدحلاق ىنغملا ريرح نب دم ينثدح لاق دمم نب اص ةيوو أى :”دح. لاق قارولا دعسأ|

 رعش يفز رح نبأ ن نحل هلاوراتحاف هيف ينغ توص ندحأ هلاوراتخي نأ نينفلارمأ ديشرلا نأ يدهمل

 دحأوبأ مزكتف يدلاو اة رثكر همس لأ رك دال ل * مداقتملا لزنما كاوه جاهأ * بيصت

 يفرتسالا تاوصالاو اعز د يتلا تاوصالا نيبام نيابت كلذ ىلع لديو ىدنع حصأ يلع نب يح

 نس 0 اهلثم تسبب ىرخأالا ناو لمتلان « اهيفامو اهعطاقمو اهيدابم ماكحاو اهناقتاو ةعنصلا ةدوج

 ناك نم دحأوهو ىلسوملا مهارب ل انوص اهف نأ دنع قرر رجع يح 7 نأ يس.ىرخال 1

 امهم دحا نسدلو حيلفو عماج نب ليعمسأ اهرايتحا يف هعم ناكو ديشرلل تاوضالا هذه راتدا

 تاوصا ةئالم يف هتعنص نمنح رايت>ا ىلع ميهاربا ادعاس امهنا لاقي نا نأ "< فكف هتفي مل نا هنود

 مدقتلاب امهسفنا ىلع ميهاربال اهكح دق كلذ العفول انوكي ملأ اهلع تلضفو يناغالا رئاس نم تريتحا

 نب دام ع نع مجشل يي نيل نب بي ( اخ قلو )امد كانك وه بلو ةارلاو لاو

 نم غاب ادحا عم ي ينب اب هوبا هل لاقف املسم اموب نوميمُ نب ميهار "ها ينآ هنأ هسا نط ا

 ان : ناك دق تاق كل ات ىلا ابفريصأ ةجناح نمل )هف كل كلذ لقتسال يناو كرب نم هتغلبام هدلو

 دغ دعبوأ ادغ خيشلا اذه تومي ةدحاو كلأسأ يبكلو كءاقب ىل هللا لاطأف ترك ذام لك كادف

 |تقدصلاق عماح نب تلق وه نمو يل لاق لحلا اذه كنم لحأ انأو اذام يل سانلا لوقيف هعمسأ مو

 |تلش ناف ةحاح يف كتئددق مدلل انا اقف ةعماان 1 يبأ هيلع لخدف عماج نب ا الا كر ينباي

 ااذكو اذكيللاق قحسا كر !نباو كدبع اذه اهئاضق نم كلدبال هناريغ ينفذقاف تْئش ناو ىنمتشاف

 اكةساو ةلفوذش وشو ا ايداع ةلك رك لع من ل لاقلت ايف هفسستنا تاس أهيم تق

 مو ةعاطلاو عمسلا يب أ لاقف انمويانقأ الاوهيلا انيضمةفلخلا ل وسر انءاح نافاكينغاو ىرَعلا يس نم

 ترظن انانغف عفدنامثانبرشو انكأف يرقلا هذيبنو ةيلقلاو ةشوشملاب عماجنبإ انءاخ تدرف باودلإ

 لوسر ءاح ب رطلا ةياغانب رطاملف "ي دكه يأ راموح حاج نأ هو قع ف لي أ ل

 | هل تلق ىنباي عماج نبات يأر :فيكي ا ىل لاق قب رطلا ضمب يف انك املف ءمعم تيكرو ايكرف ةفيلخلا



 00011 ل تسرق كتهيدنعرك 1 “ىشالوكتيآر هل تلقنلقف كنفعاتسللاق كادف تلعج قيفعتوا
 "ادب نك م ىنال كلذو ىلنم ىلا تفرصناو ديشرلا ىلا ايضم م *يش الكت رص قتح هعم ءانغلا يف
 3 وعمى لا هيف جاتحتتناو كاع عدق ءاتشلااذه ينيايلاقف ىأىلا لسرا ص[ الق يضرلاىلا كاصَو

 هتعداو ا[ ]تعا ؤةمارو هديت ابقف تمقف كجتا وح يف لاملااذهف رصافهيدب نيب مظعلام اذاو

 كادف 000 تلق لاملا اذه كإ تبعو حل يردأ ىلا لاقف تعحرف عجرا قحسااي يب توصف

 سنجلا اذهيف امطو ادشار ضضما ينباي تقدص لاق عماج نبا يفو كيف ىقدصل ت تلق مل لاق

 01 نك امأ يف ةقرفتم عضوملا اذه 2 ف إب

 هةعموه امفراتخي نا ىلع مدع مث ة ةرخافملاو ةسفانملا نم امهنب ناكام عم لخلا اذه  عماج نر لك

 هبام ىلعو لي ال أطخ اذه هيلع حيلفو وه هقباطيو ا نر يق م

 ىحي هاورام انرك ذ دعب ىلع نب ىنحي ةياورل نيفلاخلا ةظحح نع اهانيور نيذإلا نيتوصلا ركذن انافأ

 . ىحي نب ىلع ندسحلا ينأ ةياور نم كلذ لواف راتخالا ىقاب امهعبتت مث
 نانل هف كموص

 900 تاو كقلاىلا خا + اين ءاتعا لحيلا» رضقلا

 - ١ نوملاو ءاشحفلا نِع زجزت رود * هنئارق تزاح اف طالبلا ىلا

 قوتكم تول يح نولانيالو * .اهملغأف اراوسأ نال مك 6
 لحن هانع يالا لجل اودصر ءلا يصاعلانب ديعس رصق انيههانع ىذلا رصقلا ا كوأ نم هضوىع

 اك ناب يأنب ةيواعل كلذ عمرا ل6 خرا يهو ءاملا نيبو هرصق نيب كانه دنعسل ناك

 قشمدب هور كالأو دعلا و ربح كلداو ةنع ةمد احل ورم هنبأ نم هعاتبا دعس ةأقو

 يصاعلا نب دبعس ينيل تن :اك رود نا رقلاو ةاذاحلا ن 501 رق تذاح هج
 : كلذب, تيمس ةقصالتم

 زجارلا لاق ناوطلا نوطلاو احوزن حزن لاهي ديعبلا حزانلاو ندعب نحزتو اهنارتقال
 ودلال ناتسلك صام _ضسا..# 0 مك لم كدي »

 نان هيف هلو دبعمل ءانغلاو يطيعملا ةفيطق ينال رع ةلاوكلا نم 0 ه وهو ينلا روتسملا نونكملاو

 لس رح الاو راك ندللا وهو قحسا ةاور نم اهأ رحب يف يطسولاب لوأل يق فيفخ امهدحأ

 0 ةليرازنو ىلع يطعسول ا لوأأ

 4-3 هيسلو ةفيطق يف ينربخ جو

 | م اع هز ل وع يبأ نب نابأ طيعميلأ تار يسارا اه نال

 رك ذونوباسنلا هيلغيذلا اذه بلاغ نب يؤل نإ 0000 ةلسم نب بالك نب يصق نب فانم دبع نبأ

 كوز ل طرا - ةكسأ ةمال ادع ناك ةنمأ نب ورمع ايأ نأ بلاثملا باتك يف يدع. نب منيه



 مب

 مئاهنب باطملا دبع تيأر لاقف شيرق ةيلع نمتوأر نههل لاقف ةيواعمىل اع لخد ةباسنلا الفغد نأ

 0 هحولا نسح ا ةماقلا ديدم قا بطلا دبع ناك لاف ىلاءبفص لاقف سمش دبع نب نمو

 ا لاق 2 لاق باغ دس أ مناك د ينب نم ةرمثع هب فيطب كلملا نعو ةوللا روت

 هومتلق "يش اذه لاقف ورع نأ هنأ كاذ هم لاقف ناوك ذ هدبع هدوقي [اررد مسجلا فيح اريصق

 باغنبا يؤول نم سسنلا ةقايس ىلا دوعن مثاهب كتربخأ يذلا وهف تفرع يذلا ماو ومداد

 دع رضا كلو نك شرد لقا نت اننلا نك ادع كلا هاك نرحل كلام نا رهف نبا

 سيلف هدلب مل نش نشل رق - كلام نب ريق لب نذل رق يباسن ضعب لاقو مهم سيلف : د نم

 رازن نب رضم نب سانلا نبا 2 ٍءرخ نب ةنانك نب رضنلا ىلا بسنا دوعأ مث نئتلرق نم

 نب نا رثع نب ناواح تنب قيل اهمساواهقل وهو فد مهم اومس فدنخ مهل لاقي سابلا دلوو

 نيد ن نان انعوب نموا زار نأ ردم نب سايلا ينب ةعقو(1)ةئاطو ةكردم مأيهو ةعاضقنب فاحلا

 2 بسنلا اذه مهاربا نبا ليعمسأنب 0 تدل : قيحشا ليقو تحشي نب عسيمطلا نبدأ

 ( موق لاقو ) اهتاهقفو شيرقءاملع نم وهو يرهزلا باهش نبا نع يورو برعلا وبان هاور
 نجلاش نب قيما هدا هزي نادع نام هريغو لفغد نع معزي انفنح نم نيباسنلا نم نور

 ةلع نبا نايقعلا نب ةمئار نب لمتحما نب ماوعلا ريع ع رع نب نمل ل
 حمطلا نب ماظملا نب جوعأ نب نيذر نب ليعمسانب مهاربا نب رفيع نب برشلا نب هودحش نبا
 لازنلا نب نيصح نب سودنن ا نب ناودب نب دئارلانب دوم نب عدعد نب دوتعنب روسقلا نبا

 هللا لياخ مهارب ,|نب هللا حيبذ ليعمسأ نب راذيق نب تبننب ينص نب ردعم نب رشح نب ريمفلا ْنْبا

 مك ةس ذل هينا وهو ورا ؛ مهارب ,ا نا اومجأ مث اماست ملسو نيعجأ هئايبنأ ىلعو امملع هللا ىلص

 وهو عراشلا نب رحانلا لبقو روحان نب خرات ةينارمعلاب ةأروتلا يف وهو هباتك يف ىلاعت هللا هركذ

 نب طاشنب رباعنب اهلهأ نيب اهمسق يذلا ضرالا مساق وهو عناقنب ا عارلا وهو اوغرأنب عوراش
 نب ناكلم برعلا ةغل يف وهو كمال نبا سو هياع هللا ىلص حون نب ماس نب دفارلا وهو رذشغنرا
 ليالبم نب دئازلا وهو درب, نب مالسلا هيلع هللا يأ دلل رد وهو خنأ نب فونملا وهو خاشوتلا

 يبأ مدآ ن ؛|ثاش أ هل لاقيو هللا ةبه وهو ثدش' نب صهاطلا وهو شونأ نب نانق وهو نانيق نا

 ىلع بسنلا نم سانلا يديأ يف يذلا اذه اماست سو هلآو يبنلا دمم ىلعو مهيلع هللا ىلص رشبلا
 يأ يورو مه عفدو ن نيباسنلل تيدكت سو هيلع فا ىلص ىلا نع ( يور دقو ) هيف مهنالتخا

 (ةفيطقوباو ) ةريغ نع هب نغتسا احرش بسنلاباتكيف كلذ تحرشدقو ءلبآلا ضع ءامسال فالخ

 رماف ريمعو ورمعو صاع ةنالث معو املطل 2 بدق لبا هل تدب ءاباوال ةكاط ىهسو )01(

 ريمع امأو .ةضالم يس يرفض رستساظ اا ةكردم يحسف اهكرداف اهللطي نأ ار

 فدنخ تيمسف ه فدتحا تازام تلاقف مهرلا يف تجرفن نيل امأو ةعق يحاف تيا 'يف عمقناف

 5 حرش رم تابلضملا 00
 يع كوع هللا



 (مذ

 1 دحاو لك ار قدح أ داولا ل ةيمألا ناكو ةنمأ ينب نم سباعلا نم هلهأو

 ا برحوبأو بر>و ورمع وبأو ورمعوصيعلا وبأو صعلاو يصاعلا وب أو يصاعلا مهو هبحاص
 رع نب دعا همسأو ءالعلا يبأ ني رح ان ا اف صايعالامهنف مهب ينكيال سيول ناين 2

 ىمازحلا كاحضلانب دمحم را نب ويزلا انندح الاقناملس نب 1 ههضاو ىدواقلاو قحسا 35

 رج رو سبانعلا مهمو صيوعلاو صيعلا وبأو صيعلاو , ماعلا أو يصاعلا صايعالا لاق هسا

 0 - مهخأ عم اوت نيل دانا اوس امناو ورم 0 ورمو نايفس وأو ا 1

 اهدحاو سانعلا اط لاق دس لاو دس الاب | وهشف ًاديدش الاف اولئاقو ل اولقعو ظاكح 2 َّ

 ملل يدسالا ةلاضف نب هلل دنع لوش صاينعالا ينو ةسنع

 208 ردك رعاه رح لأَن « وأ ضايعالا نم

 ةيرجا 0 وا نررعلا دبعنب نمد نرخ ام رعشلا اذه هلوق يف بسلاو

 تلادبعىنأ اولاقةلا نغنباوينئادملانثدحلاق زارخلاث رحلا نب دمحأ انئدح لاق يدب زملا ساي ءلانبدم

 د لاقفريبزلا نب .هللادعةميزذ نبدسأي نب نم يدسالا متي يلاولا كيرش نب ةلاضف ن

 ا اثار بلي اهفصخاو تنسب اهنقرا لاقف لعففاهب ربدأاميلبقأ لافتا هلر انج اناهرتشح انآق يتاحار

 ةقان هللا نعلق ًافصوتسم كت موالاءحتسم كتبنا ينا ةلاضف نبا لاقف حصن (5) نيدر ,لا رمسو اب د دربد

 لاقو ةلاضف نبا هنع فرصناف 3 نآريبزلا نبا لاق كيلا يف

 2 يف 5م نطن راح 234 قلكر اودش(#) جملغل لوقأ

 داع« ن٠« ةياهاكلا نبا ىلا * 0 تاَد مطقأ نيح يللا

 دازملاو يوادالا قلعتو * الالعملا صن اك

 داحتلا عالسط نهمسانم * هتملعا دق دعم لكو

 دالبلاب م الو (:) 0 حيا دع تاحاطإ ىرأ

 ارا ا ةردك 2غ[: برجل نم وأ صاعألا نم
 هلعجنهمذ نم الاهبهتك نكي ملوهدلوربك اوهدهلنباس خور يابا 0 ناك رب ول و هللا دنع بخ ل

 يديزيلا لاق (0) هنامع ريخ جوا ميف ريعف يقاهما رشاهمنا عر عشلا اذه هاب .املرمب زلا نب الاقف لاقدل بقللاك |

 تاكل ادن نإ كود زالت ا رافد "اك (0) من ىنمع انبه نا
 هنأتلقف تريك دقو ك * الع دق بيش نلَشو

 يفو(*) يثعلاوةادغلا (؟) ها يدادغلل 2 ريبزلا نب هللا ديعل تاسبالا هذه نأ ليقو )١(

 ندكت هلوق (5) لا ةكم نطب قرافا ينكر اوندا يت يحصل تلك هك فاك حرش يقو يدادغبلل ةياورا

 نتج 2 ود ريسفلا ف لاقوبدالا 4 ماما ةيفاكلاح حرشيف كللاق كك ا ءاور 9 لادلاب وهأ

 مألا ع يل ٍُ و لاق ربب زلا نإ درعشلا غلب املف لاثمالا تحاص طظفلو هز هأ نع اذا ًادكت

 1 الف كاذك تناك اذاو () ينادبم اهب قييتلا هتيم رم

0 



 اطو نزاوه نباركب نب ةيواعم نبةعصعصنب صاع نبةعيبز نب بيلكني نابأ تنب ةنمأ طيعم ىنا ماو

 ةدعج ىنب ةغبان لوش

 نانبلا كرر اهبانتا فو ج اهات داعي رق اكوا 7
 نابأ ينب ءاسن تدلو امو * لاله ينب ءاسن تدلو ام

 عدو ع وعلاو صيعلا اأو ىماملا 50 يماعلا هل تدلوف سمش دبع نب ةيمأ تحمذه ةنمآ تناكو

 كلذ نولعءفي ةيلهاجلا ل رم وبأ هنبا هدععل اهحوزت ةيمأ تام املف ةيمأ ين عيوراف ا

 هتمومعو طعم لل هوذا ةنعا 0 طقم !ب] هل تذلوذ هده هسأ ةأسعا لجرلا جور

 هبا نا اومز لاق بعص» يم ينئدحو ريبزلا لاق راكب نبا ريبزلا نع يموطلا هلك كلذب ينربخأ

 هللا لاق هعرجت ىلا الز أف ةلعاملا هحكنب هلكت اذه ناكو داو ردع نأ تاك يصاعلا انأ

 يعبف الابس ءانشو ًاتقمو ةهحاف ناكهنا فاس دقام الا ءاسألا ن . كؤإبأ حكنام اوحكتن الو ىلاعت

 انثدحن 5 مسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر هلتقفردب الو دا ةيةعرسأو * تقملا حاكن

 دمحم نع. لضفلا نب ةملس اندح لاق يرادلا ديال دمحم انثدحلاق ىربطلا ريرح نب دمحم كلذب

 قحسا نب دمحم انثدح لاق دعا نب كا هاا رك ذ ريخ يف قحسأ نبا

 لوسر هلق ًاءيمح اولاق ىرهزلا باه نبأ نع ةمقعنب يمو* نع حي اف نب دمحم انثدح لاق ىيسملا]|

 لاق“ عل لاق شي رق ند ةتعاح انا يدع هن كلذب سمأ دقو هل لاق ريس مو هيلع هلل لح لا

 يلع نا ليقف هلئاق يف فاتخاو رانلا ةيبص طيعم ىا وت ؛ يحل كلذلف رانلا لاق يدع ةيبصال نم

 - دمحأ هب ينثدح 0 ةباور 0 هياع هللا تاولك للاط ىأ ن ,|

 ىنادح لاق دابع نب ناماس انثدح لاق ىمخالا دمت نب رذملا ينربخألاق ة ةرفع نب ديعس نبا

 نع ل نننحو نيج نب هللا دمعنب د نع هسأ ن نع يندملا تباث يبأ نيزيزملا

 4 بقع قاع برضف ردب موب اي ادع نع مو هيلع هللا ىلد يب ا نأ مالس || مماع بلاط ينأ نب يع

 يراصنالا حلقالا ينأ نب تان مصاع نا ق>حسا نب 1 ثرأا نب رشا" طيعم ينأ نبا

 دبع نب دمحأ ىنربخأ ةدلك نب ترا السلا هيلع بلاط ىب نب ىلع هلق يذلا ناو هلق

 اةدئاز ينأ نبا ىنثدس > لاق نامَءنب نسحلا ينئدح لاق ةيش نب ردعا انثدح كقيراوا ا

 ةيلخ امدنت اكان نا[ كنار دي 11 ء قا نب دسم ن
 ااربص طيعم يبأ نب ة هبقع ردب موي شو 00 لودر لق |ولاق هباحصأ نع ا

 نب ثا نعمل لقاءا رفصلاب ناك اذا ن٠ لبقأ مث هقنع تصف 52 مضلع سعأ

 اقبالا هيدح ذك رسل لاق هقنع برضا 1 ا 0 ادلا دنع يب د ةدلك

 | هسرت ثار ا تنب 1 0

 "ا محملا رابخأ أرقي ناك هنا رضنلا سو هيلع هللا ىلص يبنلا لق ببسو هتثبا اهنأ خرممتلا ينو(

 ذا كلذب دب ري ةرصاقلاو ةرساك الا رب مكيناء انأو دوكو داع رابخأب م 5-5 دع لوقيو بار ءلا

 ه هتحا ليقو هل الا ىزيتلا يفو من يا

 ( ل قالا - ؟)
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 قوم كيلو راح حم نمر © فلم ليثالا نا ابكحارإ
 قف لا كار نأ دك ةسسخحم نآب اع هب غلب أ

 قدم يرخأو(١) امتردب تداح * ةحوفسم ةربعو كيلا ين»
 (؟)قطنيال كلاه عمسي ناكنا * هتيدان نارضنلا نممسي له
 ققشت كانه ماحرا هلل #* هشونت هبا ىب فويس تلظ

 قوم ناع وهو د.قملا فسر * ابعتم ةينملا ىلا داقي ازيص

 (5)قرعملخ لحفلاو اهموق يف * ()ةسحم لسن 2 تنالو دمحأ
 (ه)قزحلا ظيغملا وهو ىلا نم 3 رو تو كرض ناك اه

 قفنو كيدل ولا _هيام نعأب 3 نيتانلف ةيدق لباق تنك و أ

 قي قتع ناك نا مهقحأو 8()ةل رت دخ !نمبرقارضلاو

 مرك أ اهرغش نا لاقيف هتلقام هلتقأ نا لبق اذه تعمس ول لاق سو هيلع هللا لص يبن :| نأ انغاف

 نا رمساي نب رام نب دم نب ةديبع وبأ ىنادحو قحسا ]لاو يلح او فلكل او هقعأو ويوم لدغ

 لش نأ هب سم نيح لاقف ظيمم نأ نإ ةبقع لتق 001 ىرع ناك امل - هيلع هللأ ىلص هللا لوسر

 قدح )فوع نب ورع ى دحأ حاقالاينأ نب تبان نب مصاع هلتقف رانلا لاق دمحاي ةيبصال نف
 ينادحلاق ٍلسم نب ديولااندح لاق يمدالا قحسا نب دم نب هللا دبع انثدح لاق دعملا نب دمحأ

 ريبزلا نب ةورع ىنندبح لاق يميتلا معهاربأ نب دش ع نع ريثك ىلأ نب يحي ىنثدح لاق يعازوالا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرب نوكرشملا هعنص ءرق دشأب ينربخأ تلقف ورع نيالا دبع تلأس لاق
 عض وف طيعم يبأنبةبقع لقأذا ةبكلارجح يف لص ركل هللا ىصهللا ل وس راهب لاَقف م هل 1

 قتحديلع اةحر ركبوبألقأت ١ ان انج هةقشا لسودهل او هيلع هللا ىلص هللا لوسر قنع يندبو

 ناكو هللا يبر لون أ الجر نولتقا لاقو سو هلع هللا ل هنا الور نع هضاف دكت ذخأ

 تنب ءاضيبلا مكح مأ اهمأو زيركنب سماع تنب يورأ امهمأو همال نافع نب نامثع اخأ ةبقع نب ديلولا

 ناكو ناماوت سو هاا دعا لوسر وأ هللادنعو ءاضبلاو فانم دبع نب ميسا تاطملا دبع

 ءال هلك موثلك ماو ةرامعو ًادلاخودلولا هل تدلوفنافع ةافو دعب يور جوز طيعم يبأ نب ةبقع

 ناركسوهو سانلاب لصور عا برشثف ةفوكلا هتفالخيف ةبقع نب ديلولان اع ىلوو همال نام ةوخاا

 1و + هعطوم يف اذه دس هر يقأبسو دحلا هدلغ نامع دنع كلذيإ هيلع دهشو ةالصلا يف دازف

 نم راخلا يذ نبا عييبرلا تنب همأو هب بقل بقل ةفيطق وبأو دولا اأ ينكي ديلولا نيورم ةفيطقا
 هون ىورو(*)قطني وأ تنم يورو (*) يزيربت ها'اهوبأ وهو اهفزنمل نا اهحتامل ىورو (1)

 عنجال ساقلاو حدملا يفالا اقرعم نوامعتسإ نوداكبالو مر ا ِق قرع هل قرعمو (5) دلولا وهوا

 حتفو مملا مضل قاحلاو هظاغنم لوعفم مسا ممملا حتفب ظيغملا (ه) ىزيربتلا نم هامذلايف لمعتسي نا

 عضوم مغلاب (7)ةليسو تبدا ىورو (5) حرصتلا نم ها هظاغ اذأ ةقضتا كالا هد مسا نونا
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 رئاظن عم ةنيدملا نعةيمأ ىنب عم ريب زلا نبا هافن نيح رعشلا اذه ةفيطق وبأ لاقو ةزخ- نب دسأ ى 9

 ملا رازبلا ةبيش يأ نبابييش نب دمم نب دمحأ كلذ يف بيسلاب ( ىتثدح ) اهلل اقوشن هل

 ريهز نب دحأ انادح لاق دعيلا نب دحم نبا دحأ هضعبب ينربخأو ىنئادملا نع زازخلا كرا نا

 ةقراز ألا بات يمسملا هباتكيف هيبأ ن ع رب رح نب بهو يئدح لاق'يفأ يتثدح لاق ب رح نبأ

 عطشا اذاف قدسنا ام ربخلا يف ينئاد..ال طظفالاو يدع نب مها يلا بوسنم باتك ن ٠ هضعب تخعسأو :

 ا لاح نع شايع نبا انريخا ٍيدع نب متيطا لاق هياور ىلا فالخلات يف 2 وأ

 كلوا ام مالسلا هيبأ ىلعو هيلع بلاط ىنأ نب ىلع نب نيسحلا نأ رمشتنملا ني دمتو مهلا ينأ نبا

 يسع امو ريش ينطب امنا لاقوهنطب ريش و(1١)يرفاعملا سبلو هدارأ يذلا ىمالل ريب زلا نبا رمش قارعلا
 ردم درك تك ور هلهشاف مهفالخ ىلا اوعديو ةيمأ ىنب بيع رهظي لجو

 ونهم كذا كاش كلا كقوأ نوم مأشلا لهأ ناكوريشب نب نامعنلا مهم اع مأشلا لهآ نم

 ةريبه نب كلامو يئاد.طلا ةزد> نب دعسو يعاذحلا عايثز نبحورو ير شالا ةاضع نب هللا دنع

 يرازفلا ةدستمنلا لقؤ تلد نب هللا دعو يرشتلا ورع نإ لمزو كسلا ةشيك وبأو ىلولسلا ا

 ذامعنلا مماع لعجو ينادمطا ىماع نب هللا دبعو ىتاثكلا هللا دبع نب كيرشو ندرلا دبع هوخأوا

 هللاد.ع هل لاقف اريثك رجحلايف هب ولخي نامعنلاناكف ريب زلانباىلع ةكم اومدق يتح اوابقأف رب مشب نبا

 نع د ة هنأالا هلثمب انيخأ دقو الا ءئشب سام لاو يراصن لإ اذهنا ريبزلا نباي موي ةانغ نا

 انأ امنا كلو ىلام ةاضعنيااي ريب زلا نب ا كاَقف زاصن الاو نب رجاهملا نيباميردأام لاو لاو الد
 ينس مالح غاي كم مامح ةم رحامو م لاق كم ما ن :,هاماج الئاق تنكفأ ةكب ماحن « ةمامح ةلزنع

 نم ا ا دك يف هعض وف 5 ذخأف يجن هنود هاناف دوسأو يلو

 ةمامحاي كنيمرال تلمف نئا هللاوقمن ىلوق رجلا ةةيواجم ني ديزت فرشلا ةفاخلال لاكؤتل ١ ما
 كب لختس تح مرحلا يف نيميقتو لسو هيلع هلا ىلص دم ةمأ نيقرافتو ةيوامم نب ديزب نيل

 ملكتي رييزلا نباإ ا رئاطلا ملكشي وأ كحيو ريبزلا نبا لاقف كنيمرال تلعف نْئل لاو

 اهقح نم مظعأالمن تدل كالا ةياؤ "نوع وأ ًاهركم وأ أعلا نعبابتل هللاب مسقأ

 ديري ىلا مهدر مر هش مهسبخع هيف دملأ ن نم هلحي امنا لاق مرحلا لحتسي وأ ريزلا نبا لاقق مظنتامأ

 0 اسلا وب وهو ءارعشلا ضعب لاقو دعما نإ نمسا هاو يفو "يش ىلا هبحي لو ةيواعم نبا

 هنطب ريب زلا نبا ريشو كلذ ركذي خورفنب بئاسلا همسأو

 نيللا يف زا لثم يداوف يتح # اهسردي فارعالا ةروس يف لازام

 نيك اسملل ًاريثك الضف تلضفأ « دقو تنبش دقب اري كنب ناكوأ

 نأ اهل ركذف ره نب هللا دبع ةجوز هللا ديبع يبأ ت تنب ةيفد ىلا يض» ريب زلا نب نأ مث ميما لق

 1 هلهأوهنبا وةيواعم ةرئأ نم راصنالاو نيرجاهملاو مالسلا هيلع هلوسرو ىلامت هلل ًابضغ ناك هحورذ

 ا لثم سايق ريغىلع درفم وه ىل3 رفاعمو حابصملا ينلاقوديح مضلاب يرافع لصنو )١(



 )؟١(

 هياعتننأو هداهجاو ريبزلا نإ دا سعأ هل ت ذ هءاشع هل :تمدق املف هعباس نأ هتلعسم 0 ءيجاب

 وام تالعب تيار امآ ابللاقف كلذ يف لوقلات ذك أو نعو لج هللا ةعاط ىلا ال اوعدبام .تلاقو

 ريب زلا نأ ماقأو هربخ يف يئادملا لاق نهريغ ديريام ريبزا | نبا ناف بوشلا نييلع جحي ناك يتاوللا

 ةلظنح نب هللا دبعو عيطم ن نب هللا دنع هيلع لخدق سانلا رثك | كلذ ىلعأل امو ل علخ ىلع

 يم وزخا ةريغملانب صفح نب ورع فأن هللا دبع لاقف ديزي ولعل اواو حلل ةنيدملالهأو

 ىرئاج نسحأو ىناصو دقو اذه لوقأل نأ لاير 11 ةفاءاع ةدلخ 0 تقل

 لاقو يبون تءاخ اك هتءاخ رخآ لاقو لعن تعا امك هتماذ رذا لاقو ريم ريكس هللا ودع نكلو

 لعاومجاو هكتارا 1و ريطاو فاقللاو لاعنلاو مئامعلا 0 ينخ تعاخ 5ك دق رخآ

 ةصاخ دمج نيب ىردحو مالسلا امملع ب بلاط يبأ نب يلع نب دمت ورمح نب هللا دنع هنم عتتمأو كلذ

 اذه ناكو ةكم ىلا جرت كلذ ىلع ههارك | ادار ا تا نيبو

 اوذخًافاهنع 2 ؛ جارخال ةئيدملا لها مجااويتئادلالت(1) كل 'دب و هلل ريثلاجاهام كو

 ىلا اومجري ال مهدر ىلع اوردقي مل ناف م ع مح ودرب ناو شيلا مهلع اونيعيال نأ دوهملا يلع

 مك دونا ناف مكتعاطو مكئامد يف هللا أ نا يبأ نب دم نإ نامع مهل كاقف مهعم ةنيدملا

 ردقأوينآشرسيأ اف 0 0 ا نا مك ردا انوح رخال نأ 1 رذعأو كوطتو

 اننا اولاقو ديري اسر رد كام نس هدأ 0 رد لاذع كوتا امو ينارخا لع

 دق موقلا ءالتوه نإ نمحر لا دع انأاب لاقف رم نت هللا او عدم مه>ر رم مث كب الا

 حبق كلوش ووو لإ ون ماهف ىلا قف الج سمأو مم نم تل اقف انايع مضف ىرتا اع ان رك

 مه6حوو لعفف هلّقنو لح مخي نا ةلاببق مالسلا اءملعنيسحلا نب ىلع ىنأ مئانيد اذهوأسمأ اذه هللا

 وم وهو ةصاقر ثب رح ض رعءذ دّمحو هللا دنع هانإ اكو لالا ىلا نام تب نابأ مأ هنأ ماو

 نقل ةصاقر ىمسف 0 كا اذا ناكف هلحر عطق ةنيدملا لامس ضعب 0 ينيب

 قتيو لوف ةقنع قدي تداكف اصعب هتبريضف باطقلا نب رم نب مصاع تب. مصاع مانهيقو ناو

 00 0 0 53 يف اوحر ا ىلا 0

 1 ع ىلإ اه هل لاقف 00 00 ا / كيعإ 0 ىذه 0 2

 01 سبأ لع انمود مجرب كلو هل. لاقف.ةرهز يب نه لجر يتبام هوركم كيلا لصي الف

 ىلا اليبس تدجو ول ناورمل هلاق ناكام ىلعمدنو اوحرخا اكلذ دعب رمع نبا لاقو مط كضرعا
 ءالؤه عزم ال ينبابلاقف موقلا ءالؤه ت تلك ولملاس هبا لاقف م لع ىغبو اوملظ دقف تلعفل ءالةوه رصن

 دم نب ناهعمهفو بش> يذ ىلا ا نا سلا نيعل مهو ةهياع م ه امع موقلا

 يف هلهأ نه الجر رشع ةسمحو لاط يبأ نب ىلع نب دمحم سدح ريبزلا 1 نإ كا



 ١*و(

 ُْث 0 3 اا دسعلا 0 داع نأ نب ل .نب ديلولاو نايقسيأ نإ

 جر ديرب ىلا ا 000 مها ةيدلا لأ عبو توا هوب هاو 0 ةيواعم نبا

 يق ارعرا اك ارتنونح و «صاقر ثرخو رع نإ ماس يتب نم لجرو مزح نبورمع نب دمحم
 3 ىهلسأو ىلعا لاقو اه رجزو اهنع 00 هتقان ٠ نع طقسا 0 تاور ثيردح سدنف ام

 رضاح ءادغلاف تردغتو تحروأف ت تل ول كادف تاعح لاقفناورا ىلوم مط ضيع ءادياودلا اوناك

 ل هدب 0 :م هللا نكي نأ ا ا عدا لاف 2 دق 0

 ا د نا يرد نيثرئال

 رادلا ف نامَع لعنيجمقملاو ## بغخ يدب نا ورع نيسخانلا

 باتكب هدحي ناك عجول تسسط يف هلجر عضاو وهو ديزي ىلع ةرك نإ بييح لغتي

 أوز :دمف أ لاق فالا 00 ىلإ ١ لاق 0 نفلأ 0 م وح ناكامأ لاقف رب ,لا هرخأو نها

 8 لاقو لاق اقرمسم يمسل 0 ةيقع نب 0 0 شجملا جرب نأ لبق كف 3 نأ

 حصلت دق نع رحت رحش ىمان» يف تيارا ي ريغ مهحاص امو رصق الا ا ةئيدملا 0 شم تدارك

 مجرم ناهع ةلّق ةندملا 4 كرأت كردأ كلوش الئأاق تءوسف توصلا ا تاقاف 0 ىدب ىلع

 ةئدملا نعاوج رخآ] ا كلذيف ةقيطق 3 لاقفهعض وم اذهسدلو هدب ىلعناكام دك ةصق نم ناكو

 نان هيف ةئاملا ريغ نم بسسس وص

 فلا موقلانمدجو يذب ف يكف لح 3 0 1 0 3

 فراصت تأذن مم ايالاو 0 ان تدار عدلا ؟,ينأ لجأ نم

 دام اكد رك ذ يطسولاب وأ ليف كيف راح يئاعل ءانغااولوأ لش رج كولا سا

 وأ لاقو هربخ ف متيهلا لاق هيحاص فرع ال ةئيدللا 2 07 ذل هبف نأ ركذو هنأ

 كلذ يف ىمع لإ 0

 كفا منعا يضاعلايبأ رادو د 2 طالبلا را ف 0 دق

 فنكحتي مهلثم نعانلثم الو * اوله نيح يملا لثم رأ مف

 ل ةفيطق أ لاقو

 ناحلا ةنالاع هف ةياملا ريغ ن .كلسلوص

 عدصت تسمأ لالا رادف علسف #3 0 لمح 92 ىكب

 علطت مهلا يشن تاعج دقف يتريشعل>ويناوخا ماشلابو

 قحسا ةياور نمرصنبلا ىرخم يف رولا قا ايقث هنطو نامحدهف ىنغ ليوطلا نم ا

 لوالا ليقثلا فيفخ يف ان هش نأ قدحسا 0 شح ةياور نم ىط ولا ليا ديعمل هيفو
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 اب هيج وأ لق و اجلا لويخ سرا ىرج لاش

 ةراتلا ةلاما ريغ نم نيس وح
 قيقعلا رودق ىلا 0 6 طالبلا له 0-6

 قي 5 هشغب نيدم نم * ىحي مأإ كاوه يف ىمال

 رك ذو يطسولا يرحب يف ديلا لوا ليشمل لع د ليو دم دنع فيلكا نأ ورم

 نب سنوي نب دم ينئدح لاق رامع نب هللا ديع نب دمحأ ( ينثدح ) هبحاص فرعبال هنأ قحسا

 ْ املف مأشلا ىلا ةنيدملا ن ند دمأ ى نم ءات نم « عم ةفيطق ابأ ىنن دق ريبزلا نبا ناك لاق ديلولا

 ض1 لاق اهب هماقم لاط

 هرضاحو قيقعلا لاز لهو 1 * اندم ريغت له يرعش تبل الأ

 كرك ام نتكرت نكوع .طغار 1 * د ربق ءاحطل تحءرب لهو

 هراس سانللو يد يوطلا ضو * يدوم وفصو يبح ىهنم مط

 : هع ق7 ًاضرأ لاقو لاق ]وح

 1 0 ٍك-كسوص

 ش ماربف (1) نيلي دهعلا ىلعأ * تيل ىءنيأو يرعش تيل

 مايآلاو تاثداللا يدعب #* هتريغ م أ قيقعلا يدهتكمأ

 مادح قي اماذحو * اًطو اكع تدك يلحأب و

 ءاطآلا اهب تلا روصقلاو * يعوق نك اسم ن متلدمو

 مالا هاَرذ ىلع ىنغتي * نا ا

 دين يدل مهل ليلقو * يموقتئج نأ مالا ينهرقا

 ناعضوم ماربو نيا, رصنيلا ىرحب يف ري كو لقت هنلو ديعم هانغ فيفحلا نم هضو ع

 ةياوريفو فوقلا ةحطساارودلا ماط آلا يمصالا لاقونوصحلاو روصقلا سو مطأ عج ماطآلاو

 قحسا ءاورو- و 2 ةشوم روصقلا هذه نا هب دار 1 نيشلاب شاوأيذ رامج نا

 هلضأ يف يأ هدأ يف نالف لاعيو لاق لصالا وهو يأ اهدحاو لاقو ةمحعم ريغ نيسلاب تاو

 قالا نغلبأ + ىوريو ةورذ هتدخاو عمج وهو هيلاعأ زن لك يرذو دحاو نءاسالاو ىمالاو

 .اهف دازو ةفيطق ينال تايبالا هذه راكب نب ريزلا ىورو * يعوق تنج نا

 مانأ داكأاف رفزو 8 باعك اب هك للا عطقا

 مالحالااهدصق نعت داحور.* ادلا اننبت قرف ذا يوقوحم

 مالغلا اهم سشب برو ردت هدلا تس مهيصينأ ةي هش

 مارصناو دعاس انع رهدلا 2 نوكب نا ناح دقلف

 ماطقوب احسك )1(



 )ه١(

 نع ىحي نب نيسلا عضوملا اذه نم هلثب انربخأو رامع نبا ةياور نم هتقايس ىلا (ربخلا عجر )

 م منع رذخلا نإ مارا وهو يمازملا ىنعا هيبأ نع قاحسا نبا داح

 نم هللا ةمحرو مالسلا هيلعو ةفيطق وبأ هللاو نسحأ لاق اذه ةفيطق ينأ رعش هغلب امل ريبزلا نبا نا

 لاق تام ىتح اهلا لصي مف اعجار ةنيدملا ىلا ًافكناف كلذب ريخأف عجريلف نما هنأ ردت

 ىلا« جرم مأشلا لهأ نم لجر اهجوزت ةئيدملا لهأ نمةأرعا نأ ىنئادملا نكتة دل راع نأ

 ةئيم اههجو ىلع ترخو ةقهش تقوشف اذه ةفيطق يبأ رمش دشني ًادشن» تمهيش ام هكا

 بدأ نسوأ لع تأت لع نإ دن : نه( رحاو )نجح قرات نبارك اذكم
 ينب نم ة أر | ت>رخ لاق فانم -0- ناطملا ل يلو٠ ةشئاع نب دعس م لاق لاق ةيابع نبأ

 اهطقن هل تبسنف اهنع لأسف هتبحأف مأشلا لهأ نم شمش دبع ينب نم لجر اهآرف فخ يف ةرهز

 لوقي الثمم تعمسف احرخم تجرخو مأشلا ىلا اهب جرف اهنم هركب هوجوزف اهلهأ ىلا
 ةناملا ريغ نم بسسس وص

 نارها درك مازملا توج 6 دلل ردك له يووم هلل ألا
 نكاس ةندلاب له مآ ىلا نم * صاوع طالبا لوحرؤدأل هو
 نمايتملا اهقرب يتم قوشلا اعد #* ةباحس زاحملا و تقرب اذا

 0 | نئاك للا ردقام هنكحلو * اهدالب نع ةبغر اهنكرتأ مف
 تثدح بوبا وبا لاق هتيم تعقوف ءاسنلا نيب تسفنتف لاق ان هيفدبعمل نأ لاقي ليوطلا ن «هضورع

 تنب ةديمح يتم هللاو ىهف لاق ال تلق اهفرعتأ لاقف جرعالا تبان يبأ نب زيزملا دبع ثيدحلا اذه

 0 ىنايرلا انثدح لاقيديزبلا سابملا نب دمج ( انربخأ ) فوع نب نمحرلا دبع نب رمع

 يدسالا ميرخ نب نأ لق زاجحلا نع ةيمأ ين يالا ن نأ ىلحأ امل لاق ةشئاع

 0 او 5 #* تدر : نال راش

 يتعلا نعيردعلا انثدح لاقيناركلا دعس نب دم انثدح لاق فاقثا يلع نب نسملا ( ينربخأو )

 نافع نب نا ةفوكلا لوتم وهو اا ةبنع نب 0 ر# ةفيطق 9 تتك لاق

 1 را ودع رادلايف # يارا

 نب هللا دبع ( ينربخا ) هيلا اهب ثعبو ةفوكلاب ةيراح هل عاتباف دودخا اهيف ماقت يتلا نام راد ينعي
 (نب اهات نم ناكو شيرق ءارعش نم ةفيطق وب أ ناك لاق ينئادملا نع زارخلا انتدح لاقىزارلا دم

 نئاكح هللا ردق ام هنكلو # اندالب نعةغر انتج رخاامو

 ةنيدملا برق عضوم بارغك )١(



 (ذخذ)

 01 د11 فا نك * ةناطدوحولا كلل ىلا نخأ
 نيقارعلا نا هربخأ هلاخ نا هل لاقف كلملا دبع موب تاذ دايز نب دابع ينأف ةئيدملا ىلع قرحي ناكو
 دق هلاخ ٠ نع دابع هلوقيام ىلا عمستامأ ةئيدملا هبح ن ٠ هماعيامل ةفيطق يبأل كلملا دبع لاقف احتف دق

 3 ةفطقو لاق نآلا ةنيدملا كل تباط

 دابع لاح يبايح نه ينرغ'نأ * مدق ىلع ينثع نم قال ينا

 داب هرش موي كلذ نودو * احتفدق نإ رصملا انل لوشاثنا

 هركذ مدقت يذلارضقلا ربخ ( امأو ) هقيرط يف تاف عجرف عوجرلا يف ريبزلا نبا هل نذأو لاق

 تعصم نب رامع نب:بعصم رك ذ لاق هبا نع دا نع 6-0 نيتسلعا قربحنأف ةمواعق نم هعنبو

 كلر واو رم هنبا هل لاق اذه هرصقيقوهو ةافولا هترضح امل صاعلا نب ديعس نا ريب زلا نب ةورغ نبا
 1[ -او زاك نم ةعاس ميباقر ىلع ينولححي ناب ىلع اونضي نا ىموق نا ينباي لاقف ةئيدملا ىلا
 6 كياع ضرعيس هنأ معاو ينيد يف رظناو هل ينعناف ةيواعم ىلا قلطناف ىنتيراو اذاف مهنذآف
 نم هولمشخ سانلا هب نذا تاماماف لاع سلو ةهزن هيدا اما يناف اذه يرصق هيلع ضىعاو لعفت

 اك سوو ايي وعسللا هازعف ةخانم ديعس نيورمص لحاورو عيقبلاب نفد قح هرصق

 لاقىلع يه لاق فلأ ةناماث مأ لاق ايد كرت له لاق مث هيلع 2 روز عج اوف ةيوام ىلإ هاج نك

 هلم هنيد ءاضق نوكيف هعاتبتف هلام ضعب كيلع ضرعأ ناوكنم هلبق ال نأ ينرعأو كلذ نط دق

 ةيدملا يلد اهلمحت نأ ىلع كلوه لاق هدب هتذحا دق لاق ةص رعلاب هرمصق لاق ”ىلع ضعاف لاق

 00 ناش كاف تادع اعزك [ ناكو هنامرغ ىف اهقرفو ةنيدملا يلا هل اهلمخ معن لاق ةيفاولاب اهلعجمو

 ىلو ملا ىلا لسراف هيلع هل ىلوم ةداهشو هسفن ىلعدنعس ةداهشب مهرد فلا نوريثع هيف كصل شيرق

 ان رك نا نموزع .هلاقف هيلع يتداهش هذهو هطخ اذه م لاقو ىب هأرق املف كصلا هارقاف

 دعب ديعس سم هنع كربخأ لاق شير 5 كيلاعص نم ءاواسوع اعاوب عود فلآ نورت هلع فلا

 ال لاق ةجاح كلأ لاقف ديعس هل فقوف هلزْنم ىلا راص يح هعم ىثمو قفلا اذه هل ضرتعاف هلزع

 كف هذه هتسيأف ةفيحصدل 1 يل لاقف كحانج لما نأ تيحأف كدحو يقع كلر يناالا

 00 ا انك يس ان ءاح اذاف اًده دقَح اعغان دنع فداضت ٠ نل كنا لاقو نيدلا اذه هسفن ىلع هل

 حا ( قرح ):ةفاو مرد فلآ نيريثع هلا عفدف اهايا ةطغأ ةفاولابالا اهذخأبال هللاو رحال

 نبنايفس انثدحلاق دوعسم نب تلصلا انثدح لاق ةبش نبرمع انثدح لاق يرهوجلا زيزعلا دبع نبا

 الوات هدع نوكيالف هلا ضاملا نب دعس يتاي لخرلا ناك لاق ىئادملا نوره انن دج لاق ةننع
 ”ىجع هنكلو ال اذه ن نُث هنم تذخأ ينورتأ لوقبف !باتك هلع تكف هب لعستكا 50

 انآ نا لاقف مالغوهو ءالو» نبا 0 0 هدر رك أف ىهجو يف ههجو ددرتف ينأأسف

 صاغلا نب ديعس تام املف تنامأيف تنْشام دح نكلو يدنعام لاقف هور ادرإ دقو فله 3ك اذهب

 مكف ورم هل لاقف ةصقلاب ةريخأو نالف نإ دا قا لاه دس رعاة باد
 يح يتلا كوه اذ 001 ردم د ورم لقاف فال ةريثع لاق تذخأأ



 هي

 انئدح لاق ( يمع ين رخأ ) كنع اهتيدال فلأ ةلام تذخأ ول فالآ ا دا قطا 0 تضاف

 |نب ديلولا نب دلاخ مأو همأ تناكو ةفطقوبأ لاق لاق يبلكلا نبأ ن نع يردملا انئبح لاق يناركلا

 بنعق نب اعنب دوعسم نب ليقعيلأ تنب فورزا طق

 ليح نعأو ئه ل ا طيعم ينأ نا انا

 ليئاإب انأ 5 موزخمو # يصق ن٠ لئاقعلل ىمأو

 ليقع ينأ تنب ريخلا ىورأو جى دق زبر نم 0

 ليوطاافرشلا يف كسارمعا * اذهو اذه نه نيبحلا الك

 لوّعلا يوذ لوقتام يعبأ * (١)ٍبايذ انا نولثم ددعف

 لييس ن٠ قرازالا يف ىلالو *# يزخاف اما يل, ءاقرزلا اه

 نسما ( ينربخا ) اهب ربعي ناكو ةدنك نم هتاهءا يدحا ءاقرزااو كلملا دبع بايذلا يأ ينعي لاق

 ةفيطق انأ غلب لاق ينئادملا انثدح لاق 0 نب بنعق انثدح لاق ايركز نب دمحم ينريخا لاق يلع نبا

 لاقف هصقتني ناورمه نب كالملا ديعنا

 م لا ؟يريلا سانلا نم اذ نهو # ينباع سامعلا نبا نا -

 00 تاعح دقف * نف اوربخ متأ ند مثأ نث

 هداج تعطقلو معبام ةتتلال هتمرط يتراعر الول هللاو لهجم انا تناظام لاقف كلملا دبع كلذ ابق

 قاط لاق يلا 0 0 نداخ امدح لاق ةظحح رد ندم( ينرخأ ) ظاسلاب

 لاقف هل 0 1 را ل نادعب مدن مث قارءلا لهأ نه لجر اهجوزنف هنأ ما ةفطقوبأ

 قاّرعلا وم اياها رو رو رمي ما هقردل اسد 5

 قالت نم ةمايقلا تح الو * ليس اهرايز ىلا سلف

 قالط وأ ليل نم توعت# ل1 هر لإ لكك

 قارتنا دعب انلاش عمجيو * ينيع رقتو اتماش عجراف ٠

 نب ىلع نب دمحم انثدح لاق يزئعاا لد كراك امدح الاق رفعج نب دممو يمس ( ينربخأ )

 انام نأ دعت يواعع كسا لاق هلأ نع ديعس نب دلاخ نع دمحم نب ماشه نع ناس> يبأ

 اراد هل اوني نأ مه ىعأف دغسلا نم اديع نيثالثو حالسو لاع ةئيدملا مدق هل نع اماف ناسارخ ىلع

 مهن اوىماؤت ذأ ةفطق 21 ةمقع نب 0 هنيز نباو ناحيس نبأ هعمو اف سلات وه ايش

 نب دلاخل امن ءا ليقو ةيثريإ ةفيطق وبأ لاقف هولتقف

 نافع: نت ناَمَع نأ دعم 0 0 0 كك عمدب ىدوج نيعاي

 اناحم س ن ةاطرأ ناإ/هنع رؤو # هدوم قدصحت مل ةنيز نبانا

 بايذلا ابأ بقلي ناكف بايذلا اهلع عقيف هتثل يمدن ناكو (1)

 ند اال



 (امذ

 م هرايخا صعلو كيعم ركذ غل

 يموزخلا ةصباونب صاعلا ىلوم نطق نب ليقو رطق نبأ ىلوم ىنعق نبأ ليقو بهو نب دبعم وه
 راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا نأ نإ يمرطلا (ليح أ ) نافس هيلا نب ةيواغم لومي ل اب لقو

 رطق نب نمحرلا دبع ىلوم بهو نبا يناملا دعم لاق يرهزلا هللا دبع نب نحر لا دنع :ىتثدح لاق

 نويرطقلاو رطق نبا ىلوم دبعميب واكل نبا لاق لاق هيبأ نع دام نع يحي نبني يملا ( ينربخأو
 وبأ انلدح 5 هد ان نم 0 لاق سنوي نب ليعمسا ( ينربخأو ) نايفس ينأ ني ةيواعم ىلاوم

 دوسأ ءوبأ ناكو موز ب نم ةصباو لآ ىلاو» مهو نطق نبا ىلوم بهو نب دب.« لاق ناسغ

 كدا هما ةلود لوأ ف قع هنا ةداد رت نياك دو لوحأ ةماقلا ديدم تسال 01: وه ناكر

 اردت ناو هب از و هنمكحضإ ىف د1 ناك لطبو شءتراو جاقلاهبادأ دقو سايملاينب ةلود

 وهو قشمدب ديزي نبديلولا كانا ىاكام اد هنأ ححصلاو هتك هئمضيو هيورب ا حب .ةصتلا ليلق

 يف سايعلا ىف ةلود هكاردا امأف 0 لطبو شعتراو هتوم لبق حافلا هباصأ هنا ىلق دقو هدنع

 نب دمم ( ينربخأ ) ةفزاجم هب ءاج امناو دحأ نع هاور الو هلاق الو هبذاد 0 ا

 دبع انثدح لاق ىندملا ةماس زيا 6 نإ تونا دج لاق ةمش نب رمح انثدح لاق يديزيلا سايعلا

 يفوهو ينأ تام لاق ن نطق نبا ىلوم ىننملا دبمم نب مدرك ىندح لاق ةورف ينأ نب نارمع نب هللا

 كلمادبعنب ديزي ةيراج سقلا ةمالس ىلا هشعن جرخأ نيح تر ادف هع ناو دل نب هللا كم

 لوقتو نأ ىبن مو ريزمتلا دومعل ةذحا قو الان و طب هك يانا كه ادك

 عيجولا ءادلا يخاك * يبل تب يردعل دق
 يعي نه يندأ تاب # ىنه مهلا ىجنو

 يعومد تضاف ايلاخ * اعبر تر

 عيضم ريغ انل ن * اكديس نم الخ دق

 عوشخم ان. و 2 انعثخ نأ انمات ال

 تيأر دقلف لاق دموي هب هتيدنف هاب اهلعف تؤوصلا اذه اههاعن نأ يبأ سعأ ديزب ناكو مدرك لاق

 عرق وح هريرعس يد نيب نايشع نيءادرو نيصيق يف نيدرجتم هاخأ رمغااو ديزي نب ديلولا

 هريق عضوم ىلا هرادنه هجر داو يما لون هناا دل ولا راد

 ىماشطا ركاذو هساجي لو سنوب + ؟ هادم ءانلاو ص وجالل رعشلاناف ( توّلا) اذه ةيسن اهاق )

 سقلا ةمالسلهيفو ديشن لوأ ل اس يملا نبالو ليقث فيفخ نانحل هيفر لاق ىطسولاب لقت ينان هنا

 ىي < نب نيسحلا ( ينربخأ) اهاز < يف ىلعسولاب لوالال اقثلان + طسوالا ردقلانه نك قدح نع

 نايلس ب ادمو رفعج ىلا العقم ناكو ري زلا 0 7 ا لاق لاق هع عدا ن

 برطب مل خيشلا ىنغ املف نامع دلو نه للجر هاعدف هتوص عطقناو ريكيتح ن ماع ع

 نيومإت نيم نيم دلملا بكلاب ينالخلاو داوس هضايب طلاخ ىذلا رمحالا سيلخلا (1)
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 لوقت اناقه اًونَهو ةنه اوكف ع صيعلايفأ نيديسأ داو نم لوز نايف 5 موقلا

 فانملا ماظعانادو- نودمت * أو رارفلاب اشي رق محضف

 بك اوما ضارعيف ًاريسنكلو * مكحيردا لاقال لاتقلا اماف
 هومتظفحا اذا تح هنم تك لاقو كلذ نءينائعلامهعنف هولو انتيلهيلا اوماقف ًاعدق هب اورغ رعش اذهو
 لاخلا هذه ىلعماز نم قريَخا كاقءالسنب ا ىتدخ قعضا ناق كلذز ركبال هللاوال هولوانتت نا متدرا

 ديعم ناك( قحسالاق) ىلع خا اناذهناك امنا لاقوهقلح' ىلاراشأفى راام ىلا ترصا ةللاقف

 ذخ ا وءانغلايف ةئيدملا لهأ مامإ و نينغملا لكشوعو ًاقاذ مهسحأوةعنص مهدوح أ وءانغ قاتلا نسل نم

 ىنليىلوماهح وزناكو ملس نه نطب 2ع هلم ع نحف رةعج ن , هلل ادءعىلومطيشنو اح بئاس نع

 لا ثاالوشإ كيعم ينوكاذل راصن ًالاتالوماط ليقف جرو نب 5

 ددعمل الا لا تابضق امو نا هدلعلا ىحرسلاو سوط داحأ

 ةئيدملا ىلا عرس نبا هعم ءاذ ةكم ىلا جرخ قيتع يأ ن 1 ناك هيأ نع يلكلا نبا لاق قحسا لاق

 ناك شاع 9 او هنق لوهام اولاقو يرملا ة ةقع نإ ع مايا ف كلذو مالغ وهو دعم ءانغ هوعمسأف

 ف ةراحتلا ا تاكو 0 نم اهف هيلع دار الو مدق نم اهلا هقيسإمل ةعئض دعملو هدالأب ىنأم

 مدقتلإإ فرعا 1 7-5 00 ءانغلا نسحو 0 رهشأ قى رعح 3 هللا

 | ينخأب يح ا لاق ينأ ل 0 دامح لاق لاق ىحي نب نيدحلا ( قر رضع لع ّط

 نالت دقو اهبمنرتلا ىلع ةيرق لمح ءاقس الو ؟ يلع ناعبش ردشال اناا تين دقلاةلاو لاذ

 0 2 ينغلبو قحسا لاق موق يي -> دعاقلا الو و دعش ىد اهب مرتي نأ 'ينملا ردقبال

 50 ضرع مث ءاشام هنم عم عمسف هف رعبال حرس ناو مرت ا

 نء تعمسو لاق كريغ نم بلطلا كنسفتب ت تيفكادق تنك تثش ول 4 لاف كادف تاج عمسست

 )ب وي اينثدحو لاق دبعم نم ءانغلإب رعأ دحأ عن يف نكي مل نولوقي ءانغلاب ملا لهأ نف قالا

 00 ركذف ثدحعتؤ 0 را هدنعو 5 7 الد نب ندا قلع تاخد لاق ها
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 تكردأ وأ يديساي ةكراع كلاقف ءازخنم الغ ى غاذا ناكو نيقشم نيبو نسا هتن ؟ رذأ لاق

 ان ن سلا |( فر م ( ريكلا اذ ه نم كل توا تلاَقف كيعم نم مدقأو هللاو يأ لاق دست

 اريرج يتثدح لاق مالس نب دمحم ينربخأ ينأ ىل اء تأرق دا ناتكحخ نه تحدت كلا ىح

 5 وكسدلا تلظفةناتك هنأ ةزئاح نيغغملان راب 30 دقنا وقح نبا نا كَل ايف ةكم 6 تم دق دعم لاق لاق

 اينغأف بالا نم وندأ ىن عد تلق لاق هيهندوأ الو هيلع دحال نذاال نأ ىلا مدس دق هنذ 1 ىل لاق

 (( يفر 1 مرا[ كاتو اولاقف 0 توندف عف أذهامأ لاق انوص

 ديول نا يوللا ةبتع نب نسحلا وهو كروع 1 يأ لاق داح تانك“ نه تخعسن لاق نيسحلا

 ديعم يبوصت ةنيدملا لعأ ين غامق لاق كاذ فكو هل ليقف جحلا ىل لع ردقأام لوش ناك ديزي نبا

 هن يف ىنغت ةليقو * امهنيب ءاماف لخلاف رصقلا



 ةي

 قاو طالا - عيلت دام د ا انا مولا ف

 ىلع بيضقلاب عقوأو يدوعق لحنرأ لاق ءانغلا غوصتنا تدل اذا عنصت تك عل ليق قحسا لاق

 لاقو قدحسا لاق كئانغيف كلذ نيبأ ام هل ليقف توصلا ىل يوتسإ تح رعشلاب هيلع مترباو ىلحر

 كي هدح لاقلت يأ ىنثدح ريب ل هللا دسبع نب ةز> نب دابع نأ ى ي< لاق يريبزلا بعصم

 ةراجعتلا مه لاعأ ارا اوناكو ا رولظل , ل ا نكو موزخمىب ىلاو» نطق لآل اكرم امالغ

 نم موقأف يعماسم يف يرجي انوص مئانانأو عم 0 بع دئكساف لالا ام ا هر يتاف كلذ 2

 يبأ لاق دامح باتك نم تخسن لاق 0 00 ) 0 ) يئانغ 6 ناك اذهف هكحاذ مونلا

 لاقمئيطا ينأ نب عيبرلا ن ع ىسودلا ديعس نع ديزي نب دمتو هيبأ نع 2 1 دس نعد لاف

 ما ءانغ نسحا ا هللا كا كلامل ناسنإ لاَقؤ لااط نأ نب رقعج نب هللا ديع 0 نك

 1 أ نإ كلام 6 رفالأ * يتاح وقتال اهسبأ ل

 بي قلحيف لا الا هلوحرت د ا .سكل ورع مو

 توصلا اذه مامتو انأ
 ةراتخملا ماما ريغ ن ٠ تس وص

 0 نب كلام ىنعرفالأ 0 يتايلح 0 6 كادت

 ِي د ل 1 وتب طا رف ىواحت 2 اعسو وراق ونفذا

 بصغالو ماوسلا يف ساكم ريغل #3 اا امواج ىلا نعل

 0011 د اذوح ةلس ىيدح ا يحورتلا نيقلا نيك يأ نب كلا ردشلاو ليوطلا نم هضورع
 031 نلرألا نذلا ىف ءاغلاو اذه دس رك ذي ليوط رح رعشلا اذظو.داسع نم هنأ رك ذي هريغو

 كيعم ىلا ندللا اذه تسلب ند سانلا نمو قدسا نع رصننلا قرأ ف ةبايسلاب لوالا ليقثلا ند

 دقو ةعبرالا تاسالا 2 ديعل نحدللا ناو هلحتنا ودمع ضعل ا هبف ل كا كلام نا لوهو

 ربخو كلذ يف هربخ 2 ٍٍوط ُثردَح هيف هل ىورو دارص ِن ه لحرل رتل اذه نأ 2

 يف هلو ماسو هيلع هللأ ىلد هللا لوسر تحاص كلام نب 2ك ل يجررألا تك أ نب كلام

 مقسما ا م ( انهه 5 نأحاصتال هلحالو كل 6 هل تناك ذا هل د ف رخا 0

 تاك ا لاق 500 نعزناسغ وأ امتي لاك ةقؤا 0 انثدح لاق ندلاولا ند ليعمس| يفر خا

 لاقفدابع يأ نبا ىيقلف دبعم دنع نم تاق 0 داير رعبا يقف د كيعف 0

 همدق هباع راد عبر يف * الج فقاو لمأت اذام



)»0١ 

 هعم تلخدف ىلع هقلكو ةمزه نب[ راد ىم لحدا ىلآلاتف لولا نب دلاخ نإ حايلل نال ل
 هيف ع تح فرعا - ةئعةسرسلا ام> رؤدابع نباىى لا ىبم عجرأ لاقمأ هانعيت> هيلع هددزأ كرا

 رخا انل زرحم نبا
 م توصلا اذه ةيدن ]3-

 / «٠

 همدق هباع راد عبر يف # 2 لمأت اذام

 هم عصان ةدامرلا دبل * 1

 تسلل لسا كرا فينذ هيفو يطسولا ير# يف ةبايس ان لوا لك هنْطو دعم هانغ

 0 رك دو ضيرغللل والا ليقثلا نأ ةنان:نب رع دودزرحم نا كو 0
 قبلا( ركل لود الالا شح 5 دورا ىلا بسن, يطسولاب لمرءيفو ىطسولاب ليقث
 ناضرعتي ةنيدملاضيرغلاو حرس نبا مدق لكلا نبلاق ين د لاقدامح باتك م نم تخسن لاق ىحي نبا

 أدان ربل امهلقن امدقت اهافراش املف مهربغو شير 0 ا نم نارورو ابلغا

 رازإب فحتتلم مالغب اهاذا بايثلا اف لسفي ةئيدملا فرط ىلع ةنابح يهو ةلسغملا اناك اذا يتح الزنم

 لوو ينغتي وهو ربطلا اهب ديصتي ةلابح هديب هسأر ىلع هفرطو

 ة نوريج تازبأ نميسفتلا ىلا فا . اعبي هاف لكحل
 اممسف توصلاداعأف هاداعتساو هيلا الام ادعم ضيرغلاو عرس نإا عميس املف لاق ديعم مالفلا ذآ

 كيار اف هللاو ال لاق طق مويلاك تءمس له لاف هب>اص ىلع اهد>ا لقأف طق:هلثع اعمسي مل اي ا

 ١ ناهندلاوهتاكشف انأ اما لاق ةنيدملا ينعي هب وا يف نع فيكفمريطلا ديصت مالغ ءانغاذه عرس نبأ لاق

 هيلع .انلخ دف ضي رفلا ىلا نيش رّقلا ضع ىبيهذف ةكمتمدقد.عم لاقو لاةنيم>ار اركف.لاق عجرأ

 نحال هب كس 90 دقد.عمأذه هل لاَقف هل ًاسوىثرَلا ةنلع ذعتو ةيححص نو هبتناف حبصتم وهو

 لاق ءانغلا حيلمل ديعماب كنا لاق 7 76 يف هعم ئيردع لاقف 0 هتنغف تاه لاق هنم عمسل نأ

 محاوقرطموهو طق اهلثع عمسمل انود نيرسشع يتعنص نم هتينغ مث يتكر ىلع تون كلذ ينظفحأف

 |نين هملا ف ةعام وانأ تحك لاك يداولا م 5 نع ترا ا لاق ركمللا 100 هنولريغت دق

 وعر تاو هعنص انوص اموب انائةف هم متلو هنع ذخأ ديعم ىلا نم

 4 نع د لوو || كلذ يف تنكو هم ائحتو هائس>تساف * امهنيب ءامخلاف لدئلاةرصقلا

 عم دعم ىلع ت تلاكواو رمح اقل الاف تلمح ديعم دنعنم تفرضصنأ اماف ىفن ينتبحاف ينم: هنيحتساو

 ان هانتشغ يذلا رعشلا ىف كدعب .تامع دق ينا هل تلق انا انينغت املف ينحلب بحعم اناو ينامسأ

 مولا كل ىنم ىزأ و تنك دق لاق من ينم بدعي ةعاس ديعم محوف يتوص هتاثغف تفدلاو

 2 ةعاسلا كلت ذنم 0 هللا 0 تيسنأف مكح لاق 0 ا موب 5
0 

 شطعلاو 2 78 ا 0 كالت ضعإ ف 00 مكي ك5 لاف تضصخشو 25 ىلا 0

 سوو ولولا بل كل 7:
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 6ةقف

 1 اللاقف ءاملا اذه نم ينةسا اذهان ت تاففديلا 5 تاه تدرب دقءام باح (ى؟ماذا اردو اعف ءامخ يلاتيناف

 اذهل تثدحأول تلقو هب ترتتساف اهلظىلا تأيلو يتقانتخأف ال لاق ةعاسنكلا يف يل نذأف تاقف

 ضع! ىع ففخف قير يتاح لبي نأ يناسأ تكرخ نا ىلعلو ةالع اهب مدقأ ءانغلا نم ايش ريمالا

 هب ترعشام دوسالا يف نء.س املف # أمم ءالاف ليفة رضتلا نت يتوصإ تكرتف ش هاما 0 هدحاام ا

 ءاملا اذ اكل قيوس يف يف كال له د و 5 ينأب ى ا ىا لاقم هءايخ يف داخدأ > ىنامتحا دقو الا

 هد 000 0 و تورد د 5 2 0 كلذ ن ناو دوق تاقؤ 2

 ال ع ات كنا ل نك ا م هن ل

 0-1 نه ( تخعن ) لزتملات غلب ىتخ هينغأو ينيةسيىفأ رافام هللا وف. كل كاذ تاق لاق انود ىنّدنغو

 ىلا احراخ دبعم ناك لاق ريرح نع ربزا| نع ةنعأ نء قدا نب دامح ينثدح هطخ ةمادقنيرفعج

 فرح ىلع سلاح لجر اذاف عضوملا دصقف ىمنطبيف ءانغ هّقيرط ىف عمسف هرافسا ضل يف

 وه اذاو نارتع , هتصدق ةعارد ةلع ةحولا ندح هرعش قراف“ةكر
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 تيس ومص

 اناحاف هوحش موللأ اعدو د انأن أ دقات دعلا ن“ ىلق 2

 اياباج هلال نه سأل # ءالثخ يماسل لزته نم كاذ

 اباوح عبر درب نا اعمط * اوجوعبكراتلقو هيف تح

 رات
 ى -

 ااكوألاو مولا ىكأو دعا ةعوا ن.ةيسشلل راكمأف
 ينَعو هاصعل دبعم عرقف

 ضاع ءاسنلا اهماقنت قدح اممقنو لاعرلا ن. ةايحلا مم

 ضاع النا ءاسنلا قدح * او ا | دا هلال هذه نأكو

 كيدي نيب تدنغام كتف سعولهللأوو من لاق جيرسنإ تنأ ا كأفو لاق دعم تنأ هللاب عرس نب هل لاقف

 ةئ( اهراخاو نيتوصلا نيذه ةيسن )*

 اناحاف هوحش مها اعدو 6 اانا دقام دع ند ياك نح

 اياصوالاو مومطا ىدباو _ة لا ةعول نم يسنملا راثتساف

 انايلح هلاقع نم ٍستكم * ءالخ يملسل لزتم نم كاذ

 اناوح عبر درب نأ اعمط * | كا تلقو هيف تح

 افشل نالت بولا اق + رع كو مامر نم انا
 انع نيعا امالاخو 0 نم مثالا افلا اهدح

 ةرا وهو بح عمج بالا (1)

 ا اا

 ]11010أ1100]ز]1]|]|]|]|]|ز|]|||0--777بب7بب“ببببببببببببببببببببب77ل 50-7755950 لا



 ا
 د

 نع رضنبلا ىرحم يف ةبايسلاب لمر نانْل هيف هلو حربم نبال ءانغلاو ة ةعيبر يأ نب نيكل ركل

 ورم نع رصنبلاب لوأ ليقث فيفخو قحسا

 0 احح

 ضارغأ اهلبنل ءاسنلا قدح * اوأراذا لاحرلا ةدكأ نآكو

 لاق هزالا ينأ نب ديزب نب دم ( ينربخأ ) ياشملا نع لوأ لبق دبع ءاثتلاو قدزرفلل رعشلا
 |ةيراج ل ا ا ء قحسا نب داح انثدح

 اىلا ايدل يارا ل اهنا حر اهارتشاف اهحيرخب ينعو ةيبظ يعدن ءانغلا زاجحلا راوح نه

 اتيلغو نه دك ل فب 0 يجباف زاوهألا لعأ نم لجر اًهارتشاف كانه ايعابو را

 اهتبحل ناكف اهنع اهئانغ 0 و نامزلا نم ة عرب هدنع تماقأ نيا تنام مث هيلع

 ميدقتلاو هيلا ليملاو هل بصمتلارهظي و هرقتسم نيأو دعم رابخأ نع لاسي لازبال اهيلعهفسأو اهايا
 ا 2كم نم جر هريخا ديعم ليو هنم كلذ فرع نأ ىلا هرصع لهأ يناغأر ءاس_ ىلع هتانغل

 ءاجو ةئيفس يرتك أذ را لاول تك جرخ دقو لدرلا ىداص اهدرو املف ةرصيلا

 اجا دحر ١ نسلو لجرلا يسرد ناوخألا ىلا ابمف رد ةئيفس سمتلب ديعم

 ةلب الا ربع مث يف .اوراص اماف اير لعذثف ةتفسلا رخؤم يف هعم هلم نأ حالملا لح رلا عأف

 اناظياغنافخو ةورف هيلغورفسلا باين يفوهو تكاس دبعمو نيتنف هيراوج سمأو !وبرشو اودفت
 ىزاولا ىدجنا تنغ نأ ىلا زاحملا لعأ ىز.- نس 10 ١

 تس وص :
 امضا نم عارحالافروغلا تاتحاو * امرصن |اهابح ىسماوداعستناب

 . املح ةركتنالاو هافنسلا الا * اهب داؤفلا ماهامو ىلب ىدحا

 ةمعدق: ناحلا هريغل هيفو رع اب لوأ للفت فيفقخ دعم ءانغلاو يئاسذلا ةغبانلل رمشلاو دا لل

 دقو 0 هل لاَقف لاق مق" 25 ند ديو وانغ نأ ةيراحاب 0 حاصف 0

 ب
 تس وص

 ْ بنام اهدنع ماهسم * بيثكيلق يدزالا ةئمإب

 | بدبح هلع ا منا * ينوعد تلقفاومالدقلو

 1 بيحت 'يشث بحلاو اهح * ىمسجو يعاظع ىلب | امنا
 0 55 :يدت كلا 3 اهاوهي دنع بئاعلا اهي |

 هضعبب , تلخأف لاق رصنبلا يرحم يف ةبابسلإ وأ لق نسل ةلبعلاَو ركب يأ نب نجرلا دبعل رمشلاو
 أم :كاليو هل لاقو لجرلا بضنف ًاديدش ًالالخا توضلا اذهب تالخأ دقل ةيراجاي دبعم اط.لاقف



 نهادحا تنغ مث ايلم يراوملا ينغو كسءأف لوضفلا اذه نع فكت الأ ءانغلاو

 سا
 عدونو ةجاح ىضقن عدررلا ىلع 00 امكنم اجوع ىلياخ

 عقل ءادس .ىل تحال ةزعل #* ةئمدب 1 نأ يئالحمت الو

 ئدوأ كع ومد نم يي يرذأ نيعاو #4 يوطاعجحا رالسدق باةلالوقو

 علم دعب نم هيف انثا افيصم * انل ىضم شيع لثمالا شع الف

 عئصت مف لاق ضيرغال لمر هيفو يطسولا يرحم يف ةباسلاب ليقث فيفخ دمحم ءانغلاو ريثكل ر ثلا

 عدب كا ا هل لاقو لجحرلا يضفف دحاو توض 3 ىلع نيوقت ا ديعم اط لاقف ايش هنق

 5 يح د كنمأف ةئيفدلا نب كتح رحال تدواع نيل هللا مسقاو ةليح الو هحوب لوضفلا اذه

 رار هللآو تنحأير اولا اق هنم غرفيتح لوالا توصلا ينغي عفدنا ةثكف ىئرارعا تك

 ىانلا نسحأ هللاو اذه كحبو نهديس نلقف يناثلا ين 1 عفدنا مث ةمار ؟الو هللاو ال لاقف هداف

 دق لاقؤ ادب هلثم دحم 1 انناف نا:ةثاق هنع هدخ ا اناعل 0 ا ولو الع هديعلا نأ هلسف ءانغ

 ثااثلاينغ مث هيرادن يت>نريصاف 00( ءافلسا فر هس هم كلتا انأو نكلع هدرا ءوبق ناعم

 فرعأ. مو ك.- ا ىديساب لاقو 5 لقو هيلا جر لجحرلا ىثوذ ضرالا ميلع لزلزف

 درسلا وشن ىلا عرمتالو تدك 3 كل ىتش ناك دق يضو» ٍفرعأ ' كسوف هل لاقف كجضوم

 اما لاقف يب لاسر لال + نأ كلاصأو يردامكلا ردع باو تاطخادقل لاقق لوقلا ءاَنَجَو
 ا نع نه اق ءانغلا اذ م تذخأ نمت لجرلا هل لاقف هيلا لز' يتح هب قفري كز , رف الف نآلا

 ةرصلا ا كدر امعاتبا ىل تناك ةيراح ن 1 يل  زاححلا

 ديا ن*ء حورلا لحب ين لح تناكف اهئ رش ينعوديعم داب 5 نع تذخأ تاكو 3

 ناو 11 ملا 00 اناف اههيلعت نم نهويراوهلا 1 ىقاو اهب لجوزع هللا اس َ

 كضفلاق اللاق ينارعتفا وهتنال كلنا 91 ك1 لاف علك ع لصفر ا نفاع

 ةئيفسلا تلزت 00( 0 تيفاوو زاحللا نم تمدق كيلاو ديعمهللاو ان لاقمث هتعاص هديب ديعم

 00001 ع ةدح اول“ ىف كل نلمح الوءالؤه كيراوج يف ترضقال للاوو زاوهالا كدشقالا

 يتح اذه لوط كسفن انتمتكنواوقيو امنوايقيهيلحرو هيدي ىلع يراوملاو لجرلا بك أه ةيضاملا
 هلاحو هيز لجرلا ريغ من هاقلن نأ هللا ىلع نمت موانديستنأو كترشع انأساو ةطاخلايف كانوفج
 ماقأف زاوحالا ىلا هعم ردخم واب الت ايادهو ا .طو راثيد ا 0 يف القا علخ ةدع هيلع علخو

 نسا 00 ) زاحخا ىلا فرصناو هعدو مثهنع ا امو هيراو> قذح ىضر يت> هدنع

 قباس نب يدهم ينثدح لاق ينالغلا اير 5 ا الاق عناق نب قابلا دعو فافخلا ىلع

 نيديلولا لاق لاق ىدع نب يراقلا نب ورمث ينثدح لاق ا نافع نب ناماس يف 28

 تتلف تعره دق كرب ديلولا سعأو دع قافةنيدملا ىلاديربلا هجوف 0 ىلا تقتشا 7 7

 ديعمأي يننغ هل لاَقف 2 دق ركس امو امهسب ةكربلاو نلحاف هبرصأق كديعع ينأو ءاملو راب



 (؟ة)

 كسوص
 اًواش امب الا ومهباصا اش #* مط نامزلا لذ ةيتف ىلع ىنط

 ءادع رهدلا بيرو اونافت تح * 0 ودعل لازام

 ءاضح تاحألا قرففا نأ < كر يع ومازن ىكبأ

 هاياءانتف لاق يماشطلا | ةياور هلك اذه جنه ناملساو لمر ملا ىحبل هبفو نم

 تو ينأمت ةلمناف لبق ةكربلا كليف هفنفذقو هيلع تناك ةبيطم ةءالم عزنو رتسلا ديلولاعفرف

 بتوحخ يننخ لق مبيلطلاو اجلاء
 000 ز كوحم جاعدق * امم بيجنال كلام عبراي

 0 ةرهز نعير تح #* ةلاطه ةناح يل" كندا

 اهارحميف رصنلابرخا لبقث يناث ةيولعل هيفو ملا نبا نع ءرصنخلاو يلع ولاب لبق“ ينان ديعمل ءانغلا

 ل م نيب اهصف رانيد فا رسشع ةسمخب هل امدف هانفف لاق هنع

 نب نؤره ينثدح لاق صقنو هف دازو هيناغم ضب ءاغ عربا اذ (يريجاو )

 لوق, يدع نب يراقلا تعمس لاق ىلا دعس نب نا ع لاق تايزاا كلملا دع نب دم

 ني كروب صاف همودق ديلولا غلبو رض-اف ةنمدملا ىلا هيلا هيحوف دمتم ىلا ديرب ني دل 0
 ةفاح ىلع تنبلا لخادذ يف ديلوال نسرف ناو ةعزو كسع طاخ دق درو ءام تئلق هام يدب

 - ينم ًارتس يأرف دبعمب ءيجو ثلاث امهعم سيل ةكربلا ةفاح ىلع لع ةزباقم دمل طسوو هللا

 هياع درف ملف عم ءضوملا اذه يف سلجاو نينمؤملا ريمأ ىلع لس ديعماي باححلا هل لاقف دحاو لدحر

 معا هللا لاق كيلا تهجو مل يردنأ دعبمإ هللا بح هل م زتسلا فاخ نم مالا دياولا

 ريمأهحرتقيام وأ رضحام يتغأأ دم لاق كنم عمسأ نا تدبحاف كترك ذا لاق نسوا |٠

 يننغ لب لاق نينءؤمل
 ءادع هدلا سررو اوناش تح * مهرهد بير :مماع ودعي لازام

 مث ايف صافف ةكربلا يف هسفن يقلأف ديلولا جرخ مث فجسلا يراوجلا عفر قح هنم غرف اقأ ءانغف

 ديعماي يننغ هل لاق مث ًادعبم ىتسو برش مث ىلوالا بايثلا ريغ بايب يراوما هلبقتساف اهنم جرخ

 ان ءاَر كوحمن جاع دق * امم بيحنال كلام عراب

 امستم هرهز نع ىرت ق> * ةلاطه ةباح_س لك كتواخ

 امد اذاهيلع قرح نءتيكبو * هنحأ كاعد نه يردن تيك وأ
 | جرخ مث اهف صاقف ةكربلا ىف هسفن ىتلأف دياولا جرخو رتسسلا نعفري يراوجلا لّقأو هانغف لاق

 يننغ لاق نيئمؤملا ريمأب اذام لاق ىننغدل لاق مث ًادبعم ىتسو برش مث كلت ريغ ابايث س لق

 اليا عدرلا 3 #2 يننأر اك كس

 الولطلا الآ يرأال * ىباذر ادلا ياض

 اليمذلا نواميال# سانال ىكت فك

 2 قالا 2



 (ةةخز

 الح را اواق غراد هع تياحطا تلق الك
 هيلع لبقأ مث ًادبعم ىتسو برش مث هبايث هيلع اودرف جرخ مث ةكرب ولا ينهسفت يعر هانغ املف لاق

 جاتحيالام كلذ تلقف مهرارسأ مكلف ةوظح كولما دنع دادزي 111 د دما هل لاقن دل لولا
 يقلأو هدلب يفهل لصحم راثد 0 دبعم 3 احا مالغاي لاقف هب يناصيإ ىلا نمّؤملا ف

 دبعم لاقو قحسا لاق هيدملا ىلا هتقو ن. ديربلا ىلع لمحو اهاك هيلا تلم هّقررط ةقفنل رانرد

 لخر يلع لخد ذأ م ًاشلا تامامح ضب يف اموبانأ انيف هيلا تصخشأف ديزي نب ديلو /| ىلا ا

 اذه علطأ م نئل هللاو تاقف اتا را نع ما[ تحاصع لكما قطافدل ناماغ هعمو ةهدل

 ىلا عاف تعر مثينم عمسو يناري ثيح هنريدتساف ب يكل د نك أل يدعام ضم لع

 0 ا نإ لاح مثلاق يدنع هيد ناد ناك ام عيج راصف | :مهام هيلا اومدق ناملغال لاقو

 ةجرحالا ن ال هل ذينلا عضومث هلعفالا ايش مارك الاو ربلا نم عدب مف ةتجأف 0

 انخيشانخيش مالغاي لاق ىرمأ هيلع لاط اماف ينم ىر.ا لفحي الوحا ريالوهودهنم نسحأ وهامولا

 ينغإ عفدنا مث دوعلا خيقلا ذحأف هللا شه 2 املف خيشب ىنأف

 هواع قبو هلكأ طقلا ءاح *# هولع ىليو ردقلا يف رواس
 يرط هلجوب ب رضيو قفص لزلا ىحاص لم لاق مأشلا لكحل هع قرد كمفلا روابلا

 هانغ مث لاق ًارورسو
 اهار ال ةينمح ينبسحمو 2 نيا ردلا نجح حبو

 تفرصناف مهم تالسناو لاقاب رط هدلج نم جرخينأ داكفلاق م اعلا لهأ ةغلب> حولا مسا نقاربنلا

 خيش يلو قحسا 0 ءانغ طق مويلا كلذ ل زم تمار اهفيف 0

 دبعم لخدف ىلا ةحر ىلعو هيلع يف ناك ةشئاع نبا نادعس نب نوره ميو ممل ا

 ةهاع ناااب كدا لاقو ديعم بضغف هنم 0 هتنغي ةشئاع نبا عفدناف و امهماع يىتل 0

 3 ب رخاه رادلا | ديلا هةدحاامو كتم نب مق كلو دعبل اكلات ها ىنلعج هللاوال لاقف ينرخاشت رادلا |

 منوهللا لاق هنم يتقن هنييو ينيب عمجاف دابعوبأ ءاج دق كل تلق نه سايش نباي هللا كدعنأ لاق |

 لاقف هيف نسحا انوص ىنؤذ دقو ةشئاع نبال لق لاك هبا نع دا نبا نع 2

 دقو كلذ نم ينعنميامو لاق ءانغسانلا ن نسحأ تحبصأ فيكو هل ل ايقف ءانغ سانا نسحأ تحبصأ
 ا رخأ ( موماع مهم مدقملاو هنيدملا لهأ ينغم دابع وبأو 00 نا نم كدحا

 لاق ليذه نملجحر نعةيابع ن يو لاق ينأىف :ةدح لاق قخساندامح انثدح لاق عيكو

 نممتسازلف. دكم ننال ت تلق 55و تبص هي ل! ِيَذَو انا عار لع قع عاود 5

 ىرامحت عب اهتمدق املف ةكم ىلا هياع تجرم ًارامح تعتباف مهلا نفرعت الو مهينغالو اهب نينغملا ن

 مي تك م تن نالف تدبيف ناعقعتب ليقف نوعمتجي اتا نسشلأس

 تلقدهللا كافاع تن أن لاقف حتفف فاخيهناك ذيعتسو حبس وهو اندقهللا كافاع رظنا تلقف اذه ن

 دقو ًاثيش هنم فرعأ ينا معزأو ءانغلا يبتشا ل احر انأ تلقكتحاح اه لاق ةنيدملا 0
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 الو كيلعةنؤمالهنافمهب ىنطلختو كلزنم ٍبناحيف ىئلزنت نآتيبحأدقو كدنعن وعمتج موقلا نأينغلب

 موقلا ءاحمن هترجح بناج يف ت تازق يام تقف لق ا ب لعلزأ لق ميشو ى مملع
 ةئيدملا عا نعل احر لاق لجرلا اذهنم اولقوينوركتأف اوعمتجا يت دحدح واش ادحاراوصما 2

 0 يناوبحرف هوركمالو ءانع هنم مكيلع سبل هنلع برطيو ءانغلا يبتشي فيفخ

 مانع ع نمتذدأو ًامانآ انفأ قح يه مهجسيو مط كلذروطأو مهئانغب ب 05 تامش اونغو اوبرشو

 كتاوص ىلع كسما كتيدف ينا حيرس نبال تلقمت اناوّضأو اناؤصأو:اناوضأ نوردنال معو

 ادغ ئوتاطحش ليف اينو دنط نك

 تنسحأ اولاقواوحاصوحاصف هتيثفف هيف تمفدلاو ايش عنصأ نأ ىنعو رظنتتلقايش نحموأ لاق
 ادحاو تكرت اف احاضو انت اودادزاف هتف لغو كشاف انك توص ىلعكسماف ت تاق هللا كلتاق

 تنال اولقو يب اوبرهو ممتاوصأ ت اع ىح اوحاضت لاق اع رش دق ناو ةناف نه هتينغ الا مهم

 اوكسماف ينانغ نم اوعمست ىتح يب اوكحضت الوىلع اوكسم أف تلق لاق انم انع اًمانع ءادإب نسحأ
 ًاتيصل كل ناكل احب ١ ولاقوىلا 0 رخاورخآ مينغ منيب او>اصف نان ن٠ انوص تدنغف ىلع

 انيلع تففل اولاقو يسأر اولبقف دس ماا تلق تنأ نف اهظع ًاءهسل انهه ايف كل ناو ١ ذوامساو

 تفرصن | ينم ن نوذخأا يومهم نحل رهش ( رمهدتعت قاف ت تنأ تنأو ئه كدفنالو كن نو انانكو

 ( توحصلا اذه ةسن ) ةنيدملا ىلا

 كهسوص
 ادغ ىونلا طحشلبق * اءربو دنط ىلق

 انيس لكل كيرف ائاطنا يدرخ نأ
 ادي: .دحعام ريت # ا! اظي دو ىف كنا

 : ادوسأ نوللا كلاح * ارفصم يلدت نيح
 رصنيلا لوا ليقث فيف> كلامل هقو هسنج ملو دامح نع حيرس نبال ءانغااو ةعمبر يبا نب رمعل رعشلا

 ىطسولاب لش فيقخ زر رام لاقو قحسا نع اهارحم يف

 « ةراتخملا تاوصالا ةثالثلا ن
 ىحي نب يلع ةباور نم ناملأ ةعبرأ هيف كمروص

 ادكتنينأ عيطسإ وا نيبو * هتدهج ا يرطات .كلايشت

 امرك و نانعال نأ هب ىدوأو * هناكم قيلج نود 9

 ماو 1 ىلع ناهف * ةرق نيعال قلأ نال

 املس كلا ناو لقأ مل نئا ل

 | نرقوهو ع فول[ 13 لاف ىتح هريش يف دج هنأ يف زم انرق لقأ مل نْثل هلوق ليوطلا نه هضورع
 نسل انف يف ءانغلاو يموزخملا ةعيبر نأ ن نب ودل رمتفلا # هرعش يف ءرك ذياه ارتكو كرا

 | ورمج نعرصنبلاب لبقن: يفات امال هيفو يطسولا ىرحجميف قاطم ليقن ينات عرس نبال راتخملا

 كرسبي صصص
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 مجنملا ىموم نب دمحال هنا لاق لمر فيفخ هيفو يملا حبل هنا لاَ لوا لف هفوة
 طوقسل طقسف ًانل هيف عنص ةنال نت ورع ناكدقو ةدوجلا ةبأم 21 5 يان دضتعمال هيقو

 0 00 لاق ىماشهلا هللا دا ”دح لاق ةلظد> رت

 انلقفهيف اهدنعام معنا متم ىلع هضرعن نأ اندراف تلاق كلذ انا 0 ا يرجلا ةييكلا

 تيمكلاو ديدجلان 2 اذه نشأ ديدحلا نحالا يف تيمكلا ىشت ىنغ ورم نع هذخأ نم ضعبل
 اذهكيس> كسح يبطقا يبطقأ اط متم تلاقف ةيراخلا هتنغف ةناب نب ورمع هعند نخل اننق ثدحلا

 تكلا هنن قا روكملا نيتح رام لاو

 ه2 هبسنوةعسر نأ رع رسل د

 موزخسنب ربع نإ للا دبع نب ةريغملا نب ةفيذح ةعيبر ينأ ماو ةعينر يبأ نب هللا دبع نب رم وه
 ىكي وةفيطق يبأ سلا بسلا قاب مدقت دقو رهف نب للاغ نب ىؤل نب 0-5 نب ةرص نب ةظش نب

 نير لعين هناك لاقي ناك هلوطل كلذب يمس نيحيرلااذ ىمس هدج ةعيبر وبأ ناكو باطخلا انأ
 كاحضلانب دش و يم ين :”دح لاق راكب نيريبزلا انثدح لاقءالعلا قاد مرر كلذب ( ينرخأ )

 يسقا نيحرب ظاكع مو لتاق هنا للقو يعوبريلا نحرلا دع نب نع ن :,ع كاحضلا ه1 ا

 قحسا نع نافه وأم ,دح لاق متيطا 0 اص نب ىلع ا كلذب 5 ) كلذل ا اذ

 هيفو اولاق يبسعلاو مالس نب دمو يدار ادن ير سو ل درا فاران

 يرعبزلا نب هللا دبع لوقي
 مهس تفل و ا لل الأ

 مصخلا هردم فان ع * 0 3 ماسه

 مزحلاو ةوقلا ىلع * لابشا نيحمرلا وذو

 0 0-5 اذوب * نادودت ! نادت

 مشب وعام ن. « ارثآلا يدزت دوسأ
 مزطا نهسانلا اوعتشككم ظاكع موب مهو

 مخضلا ب بسحلا رسإ د ا تال مهو

 منا ىلع ك1 اناا كلا نان

 مدرلاو مأشلا ووصف * ىنن ةوخأ نم ال

 مم لا ىف نزوأو كر نم ا

 0 د دعس و ,ةريثلا يف مأ يه اهانعتلا هذه ةطيررو ةريغملا نب هك افلا فانم دعا

 ىموطلا دواد نب نااسنب دمحأ فربخأو ) هكافلاوةعيبر ابأو امئاهواماشه ةريخملا نم تدلومهس

 تاب يأ نب زيزعلادبع نع ىحي نب دم امدح لاق راكب نب رييزلا اسدحالاق اق ءالعلا ىنأ يم راو

 كب غور فل لا ا 1 ١
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 نب نمحرلا ديع نب ركب وبأ ىل لاق لاق هيبأ نع لشهن ينأ نب زيزدلا دبع نب دمت ينربخأ لق

 ةعبرالا تايبالا هذهدشنأو مهردفال ا ةعبرأ هذه لاخان ّ رغم هما و ماشهنب ث را

 هللأ ىلع يرتخا نأ لب ذوعأ تلقف مل سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر اهدشني انانح تقم لكو

 | اناسح تعمس لوقت نأ الا ال لاقفتلعف اهدشنت ةشئاع تعمسلوقأ نأ تش نا نكلو هلوسروأ
 ل تل ه ىلع ىنأف سلاج مهو هيلعّللا ىلص هللا لوسرو , زو هلع لك هللا لوسراه دي

 ةيمأ ىو هلا نبا ينعي اماشهاهب حدمت انايبا لق لاقف ىلا را لايل ةدع ماكتنال كيذل اقأف

 تاقف كسبال اهاعحاو ظاكعيف اهلع>ا لاقو ال تاقف

 موس يب تحل كبل 0 موق هلل ذل

 نآلاملا ىهف لاق ىرعبزلا نبا اطاق لق نكلو ال لاقف ينأ اطاق هذه تلقف تنج مث لاق تايبالا

 ىنريخأ لاق ىموزحلا نيسحلا نب دم رخو ىلا الا وذل نبا ىلا سانلا بتك يف ةبوسنم |

 تاسالا هذه لئاق ةعسر ينأ نب رمع نأةحلط نب د

 موس يفب تخا تدل * و موق 1

 لاق ةبش نب رمع انمدح الق يهملا رصن نب بيبحو يرهوجلا ززعءلا دبع نب دحأ( يحال

 ل 5 نعزيزعلا دبع نب دم ينثدح لاقنا رمعن ,زيزعلادبع ينثدح لاق 2 د يد

 اهانعيلا مهس ينب تأو ىحي نب دمت لاق ةش اوه 4 دازو تلا هاوراملثع هيبأ نع

 ل صيصه نب ورم نإ مهس نب ديعس تنب ةطير
 مهاياو اوبقعي ١ مهريغ ةدعو هكافلاو ةعيبر وبأو مشاهو ماشه مهو موزخم نب ورمح نب هللا ديع

 هلوشب بي ؤذوبأ ينعي

 (1)ع بسم 4 ةعسر نأ ل الادع 0 هاك لا ال براوشلا د

 هللأ ىلدك هللا ا اريج ةيلهاجلا ىف ةعسبر يأ نب هلا دبع مسأ ناكو لثما مهزدب برض

 ةياهاحلا يف ةيمكلا و سكت تاك اع رق نال لدعلا هبقلت شي رق تاكو هللا دك ع لو هل آو هيلع

 ف ًاعبج مط لدع هدحو هنأ كلذب ا ةنس هلام نم وه اهوسكتو ةن الاول 0 اهعمحأب

 يرس لا نن| كوش هدر
 ماعار ىلع حارو * ياحب ر 5 نيحرلا يذنب رين

 1 رسوم 0 ةعيبر ينأ نب هللا دبع ناكو ةريغملا نب .ديلولا وهف لدتلا ليق دقو

 رطعلا اهني ةراطع تناكو ةمر 2 لقو ةبرحم ثنب ءامسأ همأو الام مهرتك ناكو نميلا ىلا

 ءاو امم ل ءاقع تر اهج انآ هلت دلوف ًاضيأ ةريغلا نب ماشه اهجوزت دقو نميلا نم

 م لاق ريبزلا انثدح الاق ىسوطلاو يمرحلا « يفربخأ ) ةميبد يفأ يف 0 هللا دبع



 كيل

 ءارفع 70 زأ كلف ةجبدلا رطلا عيب عيش , ةم رم تنب ءامسأ تناك لاق يدقاولا ن

 لب ليقو دوعسم نب هللا دبع هسأر زتحاو ردب موب ماشه نب لهج بأ لتق اهوبأ 0 1

 ارطع عسىمو يطارد ةقارك تش ءامن ءأ نأ ترك ذف (1) هلت 0 عمال هللا دنع

 تنبانأ لب تلقلوج !أ ىف هت هديس لتاق ةنبآ تناا تلاقف اهل انيشاف انع ت تلاعفن تلاق ةوسن ع

 اف ايش هنم يرتشأ نأ ىلع مارحو تلق ايش يرطع ن كلا مارخ تلاق هدبع ل اتاق

 نأ تدرأ ينكلو اهراعع ن طا رطع ا رام هللاو الوتش مث كرطع ريغ انأن رطعل تدجو

 ناكو نوملا عيمح يف نوفرصتي ةشيخلا نم دييع ةعيب ر 0 نب هللا دبعا ناكو اهظغأل ةبعأ

 000 انا دو هيلع هللا لص هللا لوسرا ل نقدا نايفس نع يورذ اريثك ,هددع

 اوعي ش ناو اوةرس اوعاحناى ,هبلا يف ريخ ال لاقف مب نيعتست ةريغملا يب شبح يف كل له نينح

 خو هلع هللا ىلص هللا لوسر ىل.عّتساو سا ايلا مول سأيلاو , ماعظلا ماعطا نيتاسح نيتلخ مهف نآواوز

 نم اذههياع هللا ةحر رهعلتق 00 ام ف اهغياخعو دذحلا ىلع ةسيبو يفأ نب هلا دبع

 هل .عتسا هللا همحر نافع نبا نامع نأ همع نع نوشجملا نبا ينئدلحو لاق ةمع نع ديزل اور

 01 ل 2 نم لاو تومرضح نم تلبس دج امنع دلو هةر لآ نإ 5 ردع ماواهلع طا

 0000 0 ما اد ره 0 0 احم

 نع

 000 0 1 عابقلا هل لاقي 0 "ا 0

 ا[ نأ كلملا دبع هوك 5 راك نب ريب زلا لاق ل تالا سات اعف

 كب يحك هل لاقذ 9352 ىداوإ رد لاقو دقو افوع ا لاقف ريب زلا نب هللا دبع هالو دقو

 ( ىنربخأو ) همأت داوام ارح ةمادتلاو تداوام كلملا دبع هل لاق 0 ل

 تال ك1 نأ ىبسلاو ىنئادملاو ريبزلا نع. مهاربا نبا قح نع نافه يبأ نع اص نب ىلع

 هللا ةمحر باطلا نب رمع دهع يف كلذو امزانح 0 رضخ همشللد 0 تاكو ةسارصن

 بياصلا دجو هنأو ةينارصن تاع اهنا ف زعف رخأ نع لاسف اطفال ءاسنلا نم ثرحلا عمسف هيلع
 00 رهأ اط ناف هللا مكمحر اوفرصنا لا دل 5

 هلعف نم سانلا بحعو هنم كاذنحتساف مكتموانم اهب

 © ءانغلا نم راخالا هذه ىفام ةيدن 2

 د كسوص
 مهس ىب تحأ تدل * و موق هللالا #
 مصخلا هردم فانم * ديعوباو ماشه

 دوعسم نبا هانا 2 درب يح لهج ابا ابرمذ ذاءمو ذوعم اهو ءارفع ىنا نا يراخبلا يثو )١(

 هلق يف ءاكرش ةنالثلا ع ٍرعيلف هسأر زتحاف قمر هبو



 سار

 مزحلاو ةوقلا ىلع * لابشانيحرلاؤذو

 5 مادو قاكود نادت

 مع( ينرحبأ ) تا داع ءاير ل لهر فيقح ديم ءانقلا (1) لمرلا فوفكم نم ةصورع

 كلملادبعنبديزي لاقلاق اص نب مدر نعينئادملا نرخ عمجب نب ليعمسأ لاق لاق عكو فاخنإا

 نا شاحت الف لقتام فاللخ هيف تلق ناف كنعو يسفن نع كربخأ نأ ديرأ ينا دابع بأي دبعم اموي

 كيلعد بالو لاضالا كيصعياال عضومب كب ر كءضو دقل نيئمؤملا ريمأايلاق كل تنذا دقق لل

 هئانغ يفو ةناتم 1200-0-3 نبا ءانغيف هدجأال كئانغ ىف هدخا ىذلا نأ لاق ”يطخم الا

 هين اع انيمأ هلعجو هدابعل هاضت راو هتفالخب نينموملا ريمأ مزك ١ ىذلاو دسماةلا ان ءانحنا

 ىلع لا تاتسولا ا اونا كلو لوقأو حرس نبا لوقي اذكو حرس نبا ةفصو يتفدادعام

 نكن نسا ن7 * لك ىلع برطلا رثوأ كلو هللاو ال لاق لمفلف هدع كلش 0 ١

 يش وه قرشيو انأ ترغأف مانلا ل اماكلا ىلا انأ بهذاو ءانغلا ع ن٠ فيفخلا ىلا بهذي جيوش نبا

 يف فيفخلا نم انجل هتقو ن. شق عن لاق حرس نبا قيقر ىكحم نا ردقتفأ لاق يقتل

 موس ىف تخأأ تدل * و موف هلل الا

 لثم هيلع درف داعاف ى هآو ىنأ كادق دعأف يالو.ءاي لاو تندحأ ديزي حاف هاذ تايآلا فا |

 نلعفا هير اول لاقو بنو تح برطلا هفختساف داعاف 3 يبأ كاد دعأ لاق مّ 2 لوالا هلوق

 لوقي وهو.ةمم نرديو رادلا يف رودي, لمحو ل10

 ينيكسم أ رقرقا * ينرود راداي

 ىفه راف هللاب »* ينيلصاوت الو

 2 يفك 1 ذل م

 ناقعي الو لقعيامهقوف نمقوو هياع ا ةعم نرديو نايبصلا رودي مرود كل ذ لاق

 تدعوا نش كفا دقو هولحو هيراوج ع نم هرهط كعا ناك ن . مدخلا هردتباف

 5 ةعئبز فلتر 5 ىلا 3-5 عجد ١

 ل ملا لوقي هيفو ناوج هل لاقي مام نبا ةبسر آت

 ناوح اهاع لدعب سلا «ابح ىلع ناوح ىذبهش

 لاق نابوثنب لا دبع نب دمت نب يحي ىنئدح لاق راكب نب ريزلا انندح لاق يمرحلا ( ىنربخأف )

 | زاححلا ىلع 3 كاذ ذا وهو يثراخلا هللا دبع نب دايز ىلأ ةعسبر يأ نب رمع نب ناوج هل

 لثمتف ةداهشب هدنع دهشف

 ناوجاهلع لدعب سيلأ * امحولع ناوج ئديهش
 لاقف يح رملا ىلا - ا ريزلا ديغ لاقو هلسبقو كتداهش نزجأ دق لاق مث يجرعلل معلا اذعو
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 |0001 ال1 2ك ىو هذه كتحاص ىلع يندهخأ قم كرعش يف يدهشت كلامو ىلا اذهأي
 ا 11 راك ىتدح لا يبزلا انندحلا# ىمركلا (يتريخأو) اا أيما ناكو لاق اذه
 ًاديدش المح مهلاوما تاقدص يف منح ىلع لمح هلام خلك رع رنا ردت د56 هالو عن لمعتسا
 ؛ ليفطلا نب ةرادض لاقف ايران ناوح مكس 2 تال

 نا[ اذ رب وا مالا نم < ان. تعش لعلي انسيلتا

 تسوص
 ناهدو ةلوذ لزغ أ * اهقارو ماحللا ءالشاك ىنتار

 ناوج ماع لبق اسم نيهاعل # يلزيضم لايل يف ىنتدهش ولو
 دا ف د2 ىوه ف اشي مح ريثع حك انأر
 ,(1)ناوث هيلا قانعإب نهو * ىص ملا رع تاكا سول 1

 آ15 انارا ل 0:1 ساشا كو رصنلاب ليقن يناث ضيرغلل تاسبالا ءذهيف ءانغلا نأ شبح ركذ
 ةعسريبا نإ رمت لوي اهفو 0010 ة يضرم تناك دحارلا ماا لاه تنب ًاضيأ زمعل ناكو

 قارطلا لضف اهلطي جرخ دقو

 دحاولا هداف كام < ايرراط كورد م

 كل نا نعلاسن * انتيذار . لوطا 0

 كمانلا ةاكشت ءافح ايعأ 4 لهاكي أخ يشن كا

 رزملا دغ نب دحأ اخ ماعلا 5 يبا نع نايزرملا نإ فلخ نب دمم كلذب 0

 اًنندَح لاق مداقلا نبأ بوقعي ىندَح لاق ةيش نيرمح انثدح الاق . ياهملارمدن نب ببحو يرهوجلا

 ينَأ نيرمع داو لاق نسا نع هاو 1 لاق هك ةتاوع نع ةناوع نب مكحلا نب ديز نب ةماسأ

 ا 2 ل حو لطإ يأو مفر وي ل د ل لتق هليل ةعمسر

 ىنثدح لاق ةيش نب رم انثدحالاق ياهملاو ىوهر طا 4 نر ا زالعو راو نيعبسلا براق دقو

 يبا نبرمع ناك لاق ءاطع نع رح نبا نع ثرحلا نب هللا دبع ىنادح لاق مساقلا ن. بوقعي

 لاش رم اندحالاق يباهملاو ىرهوهلا ( ىتثدح ) مالسالا لوا دََو هناك 1

 متيطا نب اص يبأ نب يلع هب ي 1 قيدجوب تبان ينأ نبا انثدح لاق ىره زلا هللا دبع نب نوره ىندخ

 ؟ا ن بويأ لقا ولاق مالس'نب دمعو ىنئادملاو يريزلاو يبيسملا نع قحسا نع نافه 5

 دبع نع يموزلا نسحلا نب دمم ىنثدح لاق ريبزلا انثدح لاق ءالعلا 5 0

 هدنعو مارخلا دجسسملا يف سابع نإ انيب لاق ءاكرلا رمع نعرايس نب بويأ نع نارمع نيزيز :ءلا
 و نيغوبصم نيبوث يف ةعيبر ينأ نبر م ليقأذا هنولأسإ حراوخلا نم ا عفان
 لاف ادع اقف سابع نأ هيلع ليقأف ساجؤ لخ 0

 ها ءاليم ىلعاهب لزغتي يتااةروهشملاهتينون نم يءاطلا كلام نب بعكل ناريخالا ناتنيلا ناذهو(١)



 (مس)

 رجه تار مادع .ةادغ < كيف داع تنأ من لآ نم 1
 ليالاذاك | كلاضرض انا شاع نان هللا لاقت قرزالا نإ عفان هياعلقأف اهرخآ نع نا

 "1 كدشتف نش رك دن دقت كانو انع لقاثتتفما راو لالا نع كل دالبلا ىصاقأ نم

 رسؤبف  ىثعلا امأو  يرحف: © كسرت نمشلا اذا نانا ت1

 لاق لاقف لاق فكف لاق لاق ذكه سبل لاقف
 رضخفق ىثعلا اماو يحذف ه* تضراعسءشلا اذا اماالحزتار

 اهايا كتدشنأ ةديصتلا كدعنأ نا تّئش ناو لجأ لاق ثددلا تظفح تنكدق الا كاوأ اه لاقف

 اهدشن أ ضاع نبا نا ةيشنتر< ةياورريغيقواعر ا لعينأ َد> ةديصقلا هاف ا يلف لاق[

 ا كانتالا كنس امو ةيواقع اهل وا ملا 6 اهدا مث اه هرم [نزلا اهلك نم

 نك طق تب ارلم كلا لاقف طل كنك 3١ مهضعب هل لاقف ءاكذلا ةياغ اذهو لاق

 توص عمسال يفاو هتيورالا طق 8 تعمسام كلوش سايع نبا ناكو مالسلا هيلع ىلاط أ نب يلع

 لاف ةدم ا هذه ظذخ يف هءاحأ ضع همالو لاق لوشام 1 نا ةهارك ينذأ ا ةحئانلا

 لوميا ار يثك كلذ دعب سانع نبا :ناكف همع نع:هربخ: ىف ريب زا لاقو اهدضتس مف ل : نم ايما
 ربب زاانب هللا دنع ناك لاق تبان نب عفان نبهللا دبع ىنثدح ولاق اندعب ايش ىريغم ا اذه ثدحا له

 ةعيبر يبأ نب رمع لوق عمس اذا :

 00 ىثعلاب امأو يزذف اند ٍلبال لاق د رصخف ينعلاب امأو يجضيف

 هد 3 لاقف ةهعمسر نأ نا ىلع لقا 7 مهميدح ف ريزااو نافه 00 هش نإ روع لاق

 دعإ | دغ دعن رادللو * سابع نبا لاقف تكسو د نار رادا دغطقت

 ن يمرطأ ( انربخأ ) ى دب كرذك نكلو ال لاق تعم فآ هللا كحلصا تلق كلذك رمع هل لاقف

 شيرقل رقت برعلا تناك لاق قحسا نب بوشعي ينثدح لاق راكب نب ريزلا اند لاف لالا ىلإ
 ترقأف ةعيبر ينأ ن نب رمع ناك يت> هب اه 0 رمشلا يف الا ارملع يش لك يف مدقتلإ
 لاق هنأ يد ن نع ثدحي ًابمصم يمع تعمسو ريز |[ لاق اهعزانم ملو ع رعشااب ءارعشلا اظ

 تارل انفص 10 نأ رول لاق بيصتلازا معلا ل اهأ ند ةدع ىنثدحو لاق كلوقلا اذه لدم

 0 انحدم نم كمنعام ةعسر كد 1 كلملا دبع ن نبناماس لاق ياللا لاحتملا

 نع داو ُك ضب 0 1 ء ا ىمع قو اا لاق ةسر يا هس

 هعمساف اهفس كدشنف نشيرقنم مالغ كينايو ضرعتف نيدلا نع كلاست لماكلا ظفلو )١(

 افقد تعمسامهللاب لاقف

 لدبت دقو ينغملايف لاقرصف يثعلاب اياو يحذيق تض راع س ثلا اذااميا الخرز تأر يورو (؟)

 تلا دشن اواما ينمي ءاب ىلوالا اهم
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 د نا م رع مكتابتف اوورتال ةورع نب ماشه لاق لاق ىنئادملا نع هنع نافه ىبأ

 دشنأو اطروت انزلا يف نطروتيال
 كرذح ىذخاطتاقو * يتيراح تلم[ كفل

 كرمع ىلوت بنيزل * ةفطالم يف ىلوقو
 هرعس نع يبأ ى ”دح لاق ىريب زا نع قحسأ ن نع نافه وبأ ىف :دح لاق اص نب ل ار

 رنا نب رمع اذهىل ليقف فاوطلا يفخيشب أ ادا تييلاب فوطال ينا لاق ريمح نم يفاهورلا

 ىنع كيلا لاق هتلعف كرعش 3 كتلك تلك ءانثام لاقف ةعسر ينأأ نبأ هل تلقو هدي 0
 نع لسانا ةيوارلادا نعيدغ نب مولا ينادحو قحسا لاق لا رفغتسأو ون لاق هللا كلأسأ ت

 هةمع نع ةيرلا انثدح لاق يمر 06 ادرحأ) (١)رسشقملا قتسفلا كاذ لاقف ةعسر كل 0

 ١) الا كك وهاطح اف هنلطت ءارسغلا تناك يذلا اذه لاقف نم سيشت نم.ًاعش قدز رفلا عمس لاق

 55 كتف ملا نورك اذنف سانا هيلا عمتجم ءاهقفلا نم لجر ةفوكلاب ناكو ل

 اولاقفاذم تدضر دق لاقف ةيوا رلادامح مهب سمو يذر نمي هل اولاقف هن>ف هع يلا نب رمع رعش

 هب عنصل اولاقديلا انياومهذا اذه ن 0 لاقف ًائش نحمل ةعيبر يلأنب رمعنأ معزي نءنف لوشام هل

 ىمعام يراصنالاءوقملا بأ لاقو دبا لاق 0 يأت اراقل هللا لع او لاق اذام

 ينأ ينثدح لاق دفار نب 5 ه ينادحو قحسا لاق ةعمبر ىنأ نب رمع رعشل يدع 0 هللا

 ةارادمىلات رص مويلاف قدعأ الزر ويعإ انا اناوكتك ا دقل لوف ةعمر 1 ا ب لا

 كلا 01 ةعسر كا نبي ينم ندا اهادحإ ىل تلاقف ةرص ناناتف ىنتسقل دقلو تامملا ىلا ناسحلا

 ا لا رار هذل نم هده ضي ترعشا اف يدخل تاخرت الا تندواهم توندف ايش
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 نع قحسا نع همسا طقس يرهزلا نالف نب دمت نع ىئاقرلا لِضفلا نب دمصلا دبع ركذو

 انآو ةئيدملا ىلا عفر كرعش نا ةرزح ! امأإب هلت اقف اريرج تيقل لاق 1 نة نيا دع

 وزلا نانلا بسن ناو للا كدب ةنيدللا 0 ىلا لآهت الش هم ىدمستا نأ نحا

 00 هلاخ نع ا نع ي رفعجلا لعمسأ نا دع 2 قدسا لاق ةءعربر ينأ نأ ع

 00 سيبق بأ ىلع ةعيبو ينأ:نب رمح فرشأ لاق ةعيبر يبَأ نب شابع نب ا

 طق ا ةأرصالت اقام ةينءلا هذه برو لاقو هديب ا يد ْذَح مهضعبل لاقف نومورحم مهو

 1 مرد عزج هيف تام يذلا هضىمر < ضرم املولاق طق مارح نع ابونتفشك اموىل هلت مل

 لاقف طق ةشحافتكر ىأ رعأم هللاو يب هنظن ال عز افا كح رع هللاقف اديدش اع

 بعصم لاق لاق يربي زلا عصم ىن ينادح قحسا لاق ينعتبيلس دقو كلذ نمالا كيلع قفشأت كذا 1

 ىلاانيض«تيبلإب انفط املف نيداحوا نير.تعمكم ىلا ناْع ىخاو انا حرخ ريبزلا نب ةورع نباذأأ

 نءلاقف انيلع لبقأ هنالص يذق املفهل انعسوأف يخأ نيبو ىنيب جرف دق خيش اذاف هيف يلصن رجحلا

 دسفملا قسافلا ةخسن ىفو )١(
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 (عوز

 انتمتسا فلاح واكتشسج ينةارفاكتيأريفا وهعبتا لاما لك ومينا ىخ ًأينب ايلاقوانب بح رفدان ريخأفامتا
 انثدح لاق ىم رملا (انربخأ ) ةعيبر ىلا نب رمت وه اذافهنع انأأ ا

 كسن وةنس نس رأ ايي كلف سنن اك ةفيو دا ىنأنب ردع شاعلاق كاحضلا نب دمم ىنثدح لاق رييزا

 | نع نمحرلا دعني ةرتغأا ن عتبان ع نة حارا

 اخ ةعبالال 5 08 تمدقاملفةمح ىلعومالغا و ينأ عم «هتحجحح لاق

 كلذ لمت ىقح ءااكشاو لوقيو هيلع تناكام ىلععج تف | ماسر مث يرعش نسوا

 ندا ىلا كول لكو الع تاقو يل تاق يرعش يف لوقأ ىن تمم ال يأ نباي يل كاق مث آر 07

 0 ليقف هقيقر نع تأسف هنيمي يف تلكم او قت طق مارح جرف نع تقشكا قف!
 راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا ينأ نب نمركلا (ينرجأ) مربع ىؤس اكض نو

 انأو 200 هللأ دع ل 2 كر تلاق بعصم نب 2 تنب ةمطاف ةالوم ةبظ ينتيدح لاق

 ةعمر ينأ ل تلفو 0 يناعدو كعم اًدهام لاقف رتئد يبمو هلافب وهو هلزنم ةلخاد

 ًافطل الخ دمو بولقلا نم نقول رمل نأ ةعلبر وأ نإ رم رءشب ءانلا ىلع نيل>دي كحيو لاقف

 ناقىدع نب مره قر قحسا لاق ) تلعفف تلاق'هب يبج راف وه ناكل رحسي رعش ناك ول

 يف تعقوف املا رظن ذآ فوطب ةعسر نأ رع انيق ءاسنلا لح 0 تناك أما تمدق

 ينع كيلا تلاقف اهباصأ ى اماطي لمح ةيناثلا ةليللا يف ناك املف هيلا تفتلت مفاهملكف اهنم اندق هلق

 ناك املف اهربشي نأ ت تفاخ تح اهءلكي اهلع ملا ةمر آلا ةميظع مايأ يفو هللا مرح يف كاف اذهاب

 وهو تلقأف | مخ رعأ تسل يف لاذ كسانلا ينرأف ي اي يمه خر ا اهخال تلاق ىرخالا. ةلدللا يف

 ا لوقب ةأر 1 تامتف اهنع لدمف اهعم اهبخأ ىلا رظنف اه ضر مي نأ دارأ رمح اهار الط 010

 يراضلا هي لا ةلوص يقسو # هل بالكل نم نم ىلع ٍباثذلا دعت

 هنا تددوريخلا اذهب ثدح دقو لاق روصتملا نا نيئمؤملا ريما ىلوم يدنا 2 قحسا لاق

 ةجح رمت ينمصالا يل لاق قحسأ لاق تيدملا اذهب تمس الا اهردخب يف شارف نإ | 0 ١
 هلوق الآ هيل هيلع 0 ءلا يف

 تارئلا واصلا و لم رلاددع + نعلق ا 2| ولاق مث

 يلليق * لاق اا هنأأوعزي نه سانلا نمو لاق راخالا ليدس ىلع هب قأ دق ذأ - كلذ يف هلو

 ش مب تلق اح له
 ةمسو يأ نب رمت املاك ىلا رابخالا نماراخألا مده يف 8 ْ

 اهحرش لوطل كانه بسن مل تناك ذا نوذغملا امف ىنغو

 هلوق نم هيف ىنغيام امه
 تلت وك

 رجهف عار ما دغ ةادغ * ركحيف داغ تنا عنلا نما
 ردعت ةلاقملاو اردع غلبت * اهباوج يف لش مل سه هج ردت 'ةلاقلاو اردتم حلتت 6111 زك له ل نقال الل



 ا

ْ 
| 

 ا

 )١( ركذي ناكيذلا رمخملا اذهأ * اهحأل تلاقو 000

 رجملاو هصن يوطي 000 اكو حقل متاع

 ماسلا 7 00 هب * تفذاغت أ برج 0

 0 0 لاني 3 م مد 1
 تاسالا نم يناثلاو لوالايف 01-0 ةفام 0 00 اعادنال لاو َر ريع ىل لع ”تجمج تاسالا هذه

 نب لوقتلا نم ان دبا نيف 1 ٍدح ركذو يملا نب دمحأ نع رصنبلا لمر فيفخ حرس نبا
 ااا ردو سو ! 1 اضيأ عبار !او ثلاثلا يف رس نبا ىنغو 0

 يطسولاب لمرلا نم انْل سداسااو 01 لن ل مكحلا نع يطسوا )ب جزطا ن

 ا رك ذو هنقيرط ركذي مو ان حرس نبال قفاتاو عباسلا يف نأ سنوي ركذوتلإ ن د
 0 || لاق نإبزرملا نب فاخ ن ؛ دمحم ( ينرب>أ ) رصنبل يناثلإ ليقثلا ن. ان كلاملامبف نأ شيح

 ةعسو ينأنب رمح نأ يبلكلانب , ماشه نع فحين ا م يي

 رعشلا وق ىلا تقان دقيش ناك هللا ىنعتم لاقف مارا دحسملا يف وهو سابع نب هللا دبع يف

 ذ لا نما هتدشنأف دعنا كا هش نا تد.>ا ايش هنم تاق دقو هللا ينتعزانو

 ةحلط ةدبصقلا هذه رمع دشناو لاق تائام لقف يا نبا ىعاش تنا هل لاقف # ركيف داغ تنا
 اراك فانزهل كك عع فار اهنا لآزا امو 57 ار وهو يرهزلا فوع نب هللا دبع نيا

 ناك لاق هبا نع:ةشئاعنب | انثدح لاق ليعمسا نب نيسحلا ىنتدح لاق َنابزرملا نب فاخ نب دمع

 هلوق دشنا يتح دربلا دجودشنا اذا يماهترعش اذه لاق ةعيبر ينا نب رمع رمش دعنا اذا ريرج
 رف دلال ناو سينصف تكور سجا اذامأ ا
 ريكا ءاذرلا هع ىنام ىوس * هللظ ة_رطملا ربظ ىلع اللق

 ١] قئادتللا فتم نايرو © ةفرغ لط أهشع نم 0
 نيس لدكللا را" 'يثل تابيلف * اهم 0 لك اهانك

 1 أ لاق تلح ندع( قرذا رعشلا لاق ىح يذم يشرملا اذه لاز 0 ,> لاف

 'ةحوأ دق لجر يف لّقام نسحا ىتدشنأ ذشرلا يل لاق لاق ىبمصالا ينئدح لاق يماهلا هللا دبع
 ةعرر يأ نب رم 2 دعا ركل |

 رسل يار زاناو يضف + تضراعرسنلا اذاافأ الغر تار

 ردع( تعدت ورق" تارولق ه2 تفداق :"ضرا تاوح فش اخ

 مورلا دالب نم همودق بقعب اذهو لاق لحرلا كلذ هللاو انا د.ثرلا يل لاقف لاق اهلك تاببالا

 هئيفرعل له ءامسأ يرظناف ينق تدبلا ردص ىف ةروهشملا ةياورلاو )١( 



 م

 ىنريخا لاق مالس نب دم انثدحلاق ىلا هباتك يف ةفيلخ وبا يحألا باجلا نب لضفلا ( ىنربخا )

 مالكر معم نب هللا دبع نب رم اهجوز نيبو ةحلط تنب ةشئاع نيب ناك لاق رخيص نب بيعش
 لوي ثيح هذه قليلب لهاجل ةعيبر ىلا نبا نا تلاقف ةلل تروسفا

 ريت نقلا حارق تدان . ا يش لك اهاكك كوز ٍْ
 ديزي ضع لاق ىتادملا نع قحسا ين مدخل لاق نافه وبآ انثدح لاق اص نب ىلغ( نرخارإ

 0 هلاك مس 0000 : هس ماغلا ل اهأ ن لجر هب رف ةرملا لها شيج ةيواعم نبا

 رم لوق ديري كسرت ن ندا ناك مر ينأ نب رمع سرب كيو هل لاقو كحضو'

 0 2-00 5 # 0 30 ا

 قفل ةيلغم

 00 ذي ناك يذلا يريغملا اذهأ م ابحال تلاقو اهاردمب تراشأ
 قئاقتب ةبلا تراشأ اله هنيع اهب ًاقفتلالا اهاردع هلا تراشأ تناك نأ قلاط هلا نا لاقف
 بيطأودل عفنأ كلذ ناف ن هدلاب هق رش ةيحنزولوأ لالا يف ةسومغم ةحيسوبنس وأ كدر لاب فرطما

 نب زيزعلا دبع ىنثدح لاق ريبزلا انثدح لاق يمرحلا ( ينربخأ ) هتبحاص ةدوم ىلع لدأو هسفنل

 بدسملا نب ديعس دشنأ لاق ةلمر> نبا ند>رلا دبع نع ء يصاولا دلاخ نب فاطع ص 9 يأ

 ةعسر يبأ نب رمح لوف

 رمس مونو نابعر حورو # هبويغ و 3 باغو

 نوجرعلاك داع تح لزانم هانردق رمقلاو لج وزع هللا لوقي هللا مظعام رغص دقا هللا هلتاق هلام لاقفأ
 انهه بسذف رابخالا نم هعضوم يف بسني مل ءانغ هيفام اهمو ميدقلا

 له /

 ها دغ دعب .رادللو * 1 راد اد

 دقرفلا اط دصق حبصلا عم * دكت ىذ قنع فاسأل

 دخن وا ةكحمب روغي #* يوطلأ يماعو ةيقازع
 درطت ٠ تنواه-اذا ':اعاربس *:اهريع اهب ةادحلا كحخو

 نيك اك لع امأو « داؤدفلا يزعت اما كلاته

 بلح نو ةارسلاو تان اسرام ل عم تسل
 دروملاو رداصملا نبا تا# ملع ىنح تلصاوو تمرص

 2 امو قواام تا هع قىح كاذ نه ترجو

 ىلع لوم هنال رك ذم وهو صخشلا دد_ء ديرجن ىلع دهاش تببلا اذه هيوبيس دروأ (1)
 يملا



 )١( اودقريم يحلاوءوضااوح 8 اكيدلا 1 انوند الق

 اين و ةيغب ىلا يفو « ًادشانا عا اطءاتعب

 7 دعر اهؤاشحا فوخلا نم ةفقر ىلع يداهم انت

 ا كرظاناو يدحوو * ان اك روظتو لوه

 دعتم ةذبع ىل ناك دقو * مىكستقاعت قاقلش امل
 دمالا اع يرن دخلا ىلع

 دصقم اهب ىب رجفلا عم

 يدب نززم هام 5 0 ةيلوم "جافا ارك

 ع ةايشالا تالنلق تاوصأ ن * ليغ فيقخ تايبالا ن٠ كلاثلاو:ينثلاو لوألا يف ديح» ينغ

 أ ياثنوألا كالا ل رتل هلو ماشا نع طلبولا ليغ قات تحشا اهف يو قحسا

 ةريع نم قباوس 0

 ةاكتسلا# اعيش نقلا ناك

 لوالامث # ةربع نم قباوستفكو # وهو ريشع عب رلا ينخرس نبالو ورءع نع يلطع-ولاب لقت

 ثلاثلاو رشع عبارلا يف لبق فيفخ دبما هلا لاقيو كلالو ىملا نبا نع ىط_وناب لمر :عساتلاو
 يماشطا نع يلطسوا ان لوأ ليقن عءاج نبالدوالاو نماثلاو عباسلا يفو يماشطا ن 0

 هبابسلاب ليقث "ىئاث اهو قحتسا نع اهارحم يف رصنباب مر جيرس ن :ربال رشع يداملاو لوالا يفو
 نيماخلاو عبارلا يفو هيبال ىلا ؛ دحأ رك ذودحأ ىلا هندي قحسا نع رصنبلا يرحم يف

 سنويا سداسلاو لع تاابلإب قو د كنعم لادم لور م هنأ ليقو ىلا نبا نع ديعمل لمر

 يملا نبا نع عب عباصألا هيف كرش ليش يفان رع يناثلاو لوالا فو ى 0 ءطأ نع لهر فسح

 هع 0 ليقت 0 بلاو عبارلا يف دعو ا ىللقثلا ند ا دلك رطل هت ًاضيأ لاقو

 ةياعلو هباتك نم لمد اما كوالا و نالوا رشح نعو هع حرص نيا لمر ًاضيأ امهفو

 هنالاقيو لمر لوالاو رمسَع ىناثلايف 0-0 :ىالو 0 لق لوالاو ] رشع كلاثلا يف يدبجملا تلا

 يلعس واب لم ري هلارح لوألا تايبالا ةقعا يفو جيرس نيل هنأ نشيح رك دو تاطرلل

 ةارلا د ىدلاو 0 ا يىلع- وأب المر اهف نأ شبح معزو ىملا ىحي ىلاو دعم ىلا بني

 دحاوو كلامل ناثاو ديعمل ا نال ة ةمح # انماريح رنا دق ل * يف نا 0 سنون

 ليقث يناثو لوأ ليقث ناملا ةعبس هيف ءانفلا ن ند هنح ف يع ىدلا نا دع ن دا دو 0ك ويل

 يذلا نا نايزرملا نب هللا درع ىلأ د ا احا ل( 067 هقيفخو لمرو لقت بكف

 هتشرط سون كب ملام ىوس انيههتءحامم هيف هتدحو ىذلاو انْ رشع ةتس هتقو ىلا هف هفف يمحأ

 لمرلايفوةتس يناثلا ليقثلا يفو نان ليقثلا فيفخ ىفو نانخل لوالا ليقتثلا يف اهنم انْ رشع ةعست
 2 يعل دلو ند داما يف ةعربر يبا 2 روع هلوش علل اًدهوزاخل لمرلا فيقد يفو عميس

 ىلإ كيس راث اهعلكا تلات ايلخو ايدمثدجبو ايلإ لجتدو هت اوفاهلسأرو اهيوهف تح سق

 او ءوضلا اذا هناويد يفو )١(



 كح

 العلايفا نب يه رخلاربخلا اد يال لعفي يف كتجوزت ًاطاخ يداب ىلا تا نأ كلو كلذ

 0 5 ةريرهيبأ ىلو»ر رةعج نب زرحم نع يموزذاانيدحلا نب دم انثدحلاق رييزلا انثدح لاق

 اهدعوو ةعمسر ينأ نب رهع اهلسارؤ ةيدنكلا تءشالا نب دمحم تنب ت>>+ لوي ًاحيدب تعمس .لاق

 دمحم تنب تا حيدباي يل لاف ال رعشأ ١ 5 لاق اهدعو يذلا ناكملا ىلا هريسع اهملعي

 0 اذهب لشن لع نيعيال يلم كقوهذأ ا 5 3 0 ينأ اهريخاف ثعشالا نبا

 اع 0 اهدشنف تيهذف جاحلا قافز يفي اهدشن فيت 5 تالضادق يللاقف ينءاح مث ىنع هتاغب

 ا هنكمي مل نا دشتي ادشان عمست نا أشنو هنب ةيآالا لمحو كقلا ءانبم اهاقلع

 م

 هلوق كلذو هدعوا ثد د . الاغقف دقو ثعشالا نيدمم تنب

 عشا ًادغان كشج اذا د* يجءسل نا كلذ 5

 كلتلاقّىلا تقدص دقأ رمعاب هلت اف ةلغبلايدشنب ىنعدخ دق هنأت تفرع ةلبقم 2 املف حدب لاق

 كربخ ىننربخ دقن * اوسألا كرحس اذهف

 0 واو أهدعإ كلتضلامو نإ و ءاسخأأ ب ولو ةقربفكف لجرانأو ىنترحس دق

 , زلالاق ينم ك>ضلاب 6 لد نالصشس امهءايل الاز اف 26 اند ل 6 ةيللمل هتاخد كنت دنظط

 6 قيتع نا لاق يعاد لا هللا دنع نب ث ربا ينأ نع ءنييعلز لا ىلوم مادنزلا وبأ ىنئدغ

 هيحاو وصو يئيرسقلادنغ كذمأطخ أ دقو 3 لاقف را 0-5 ينأ قنا 00 2 هللاَقف

 كي 30 كبح كك دّقف ا 6 كل 0 نم 3 حدي .. كيو قب يف نب لاَقف

 1 , ةمطاف نأ 0 نع ا 0 اق ينار 6 تعس نب 0 ل 2

 هرعشل يذلا لوس رلا يطعأف هروز تاكا م ىأ نب رم اهاسارف تجح ثعشالا نب

 اولاق نيرروك ذمل هلاحر نع قحسا نع نافه ىلا نع اص نب لع 0 نايخ ياه 0

 تومس دقو اهمأ اهعم تناكو ح حبحصلا يدنع وعو 1 لاق اذكه نعمل نا نياك دا

 اهدعنأف هتدشنتساف اهءاخ هيلاتاسرأف ةعيبر ىنأ نب رمعب
 دع دع دع رادللو * انناريح راد ادغ طشن

 الو هتارو ن. هارت ًاققر ًارتس هنيبو اهنب تاسرا اهءاج امل تناك دقو لاق اطوطب ةديضقلا ركذو
 يأر ف فخحسلات قرف ر ىشأأ يي ةديصقلا هذه اهدشنأف هنانعي لا ىح امتدح ل ا اهارب 3

 لوسر |اتلاقو هيسصحح و تب 1 رائد ةناي اهمأ كأ لتسرأ و امطخت لحان مدج يف 0 0

 له ًاثدحال هَ هللا وال تلاق هجحوزتف هبدح ول !| كلتفدق اهم ل تكلاَقذ 0 ةاتفلا ناكف انيلا دوعل

 | امنا لاشي و لاق هتحوزت قار ىلا ىلا ينانأ نا ن كلو ءبطخأ ةعيبر يف نبات ىنأ يناخ قارعلا

 0 سانلا ردد اذا هيدعا وو هتنأف رائد و رشبملا يطع ءأو هني رجأف هر روز نأ هدعوو هل

 | 3 كلذ لعف نسا امنا ردص ملف تلص هل قا اهدشنب هلوسر 1 نأ ا.مدبام ةمالع تلعحو اهعشنل

 اهعيش دقو لوقي هيفو

0 
56 
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 اي 0 وك كج وأ ف ُ ادغ طبلخلا لاق
 زا ع لل رقت ىف هب دعس :نودك لترا اه“
 انعرش .نعدلا 0 اماع * تملع دقو دنه افوميذل

 انيجارت اهبرت عمتبو * اهفتومو انفقوا ابجي

 انمحاف نيبلا ناف دهم * انعم ةلل رس اهلاقمو

 ارا نأ ننأو « كتم ةريثك نوبعلا تلق
 انفاشو مكلئاق عاطيق * 0 وكدوزت لال

 انعدام ما كرمعل اذه * هل_عاف تنأ "يالا

 نإ

# 

 اعساو قدصلا ناققدضاو 00 ثد_> هللا

 البام فض ر+ فالجا نب ةلدن هاج برضا
 ' يطسولاب ضي رثلل هنأ ورم رك ذو قدحسأ م ابق حرس نب ال ءانغلا

 .اًضيابسني ملام اهنمو تاوهش ى ل + ركذو يماشهلا نع لهر فيقح حيرس نبال هبفو

 كس وص
 كرذح يذخ اهلتاقو #* يتيراح 1 8

 كرم يلون بنيزا * ةفطالم يف يلوقو

 كرما نمدلاقو + اع ايار تريف
 ْ كر راح دفن ع اوفا لرد انها

 افيفنخ كلامل امفو ضي رغلل هنأ موق لاقو ور نع 0

 تايبالاهذه نال ةيفاقلا هذهريغ ىلع اف رعشلاو ةريثك نام رعشلا اذه يفو يملا نبا نع لبق:
 نينحالا نيذهيف تايالاهذه اوريغ نينغملا نآألا كانتا رلا ةفدرص (؟) ةئارةدصق نم رمعل

 يه امناو افاك فلالا ناكم اولعخ
 ا! ل ايالكو ١» رطل لسر[ دق

 ٠و ص قل 1

 ارهظ نكي ملو هابص * اركداو ٍباقلايباصت
 اردك نكي مل ءافص * ال دج ذا ٍبنيزا
 ارهظ امل ةالوا * تلاق تلات تسلا

 ارطخ انؤحن وه اذا ه هل مالبلاب يريشا

 لوعفءرادلاف المعو ىنعم نظاكلوقلا ءىجحب هنف 'دهاشلا هحوأو هيودسدهاوش نمتدللا اذهو )١(

 لصالا يفنهححصم ها تآ/رلا ةلوصو.هباوص تآاارلاةفد مص هلوق(9) يناثلا لحيف انعمجو لوقلل لوا
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 ارمع : ىلكوت تايزلا + ةقطللام ىف كوقو

 اربلا يننرب> دق ن * اوسنلا كرحس اذهأ
 رول قالطا 00 ليقث فيقخ لوالاو سماخلاو عبار !او ثلاثلا يق حرس نبا ينغ

 5 حرس نال ىلوالا هةتعسل ف ةنان نب ورم ركذو قدحسا ةياور نم رصنلا ىرخم ف

 نم العشا ردقلا ند م نأ تاربالا ند لوالا ف ضيرغلاو 0 كا ةيناثلا هتخعدأ 2 هيلي

 اهو ةديصقلا هذه نم اسيل نيب اهلأ فاضأ اهارخيف .طسولا لوألا

 ارهج نا بلقلا يمولت * ال )١( ةكلاملل لقف

 اًمهسندت 1 م نين د 9 باقلا نا هدأ يذلا 000 اذه يف 6 نأ نأ را

 تيا فازاط نا انه ا ردأ د 1-5 ةنبال نا. لاقيو لاق يماش طا نع

 < نع نارا نب بلح ىب دمت كاذب (يل 119 ىلا عم يا ا

 نب ردع نشل ل ا أ ىنادح 0 ا لادم

 ايف لو يل ايجات قتيلا يرد قل سي

 تكتموض
 ناعظالاب ةادغلا املأو * يناعد مالم نم ىليلخاب

 ناعينيز لان نهر يلق لا نا بنيز لا يف امولتال
 0 * ولاركذأنا تقبامد رأام

 ا نعارسييلا ل هرافدذخ ضب رغلا ناسبالا هذه يف ينغ

 يناسلب احزامتلقام ريغ * اظح يدنع ءاسنال عد ش

 ينالذمت الف يوط اهلاو # .ىند دولاو ءافصلا لها ص

 نانو دان نيت نيكه قاويالو نحال لو نك
 اقل نأ لوقلا ينارنم لتس ف رار سيرا نا هولا :

 ناكلاب 00 تيوت# هيلا الود
 ناوبسنلا تاس نع ملاك ينم تلت يذلا ديا لاذ ا

 0 اع ند سدوم رف ام تاما ا ا هرك د تنس ناو لا

 هيف همالف قيتع يأ نب كلذ غابق اهب بيشنو رعشلا اهف لاقف اهلا هلامأو رمع بلق لغشام اهلامحو

 لصالايف هححصم ها ارث هناكم اره>وةيربربال هلدب يور ةكلامال هلوق )١(

 0 ننال
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 ردع لاقف مع ةئبا يف رعشلا قطتنا هل لاقو
 «٠ وص

 (١)ىنافك دقامق عاب نا #2 ىب يذلا ىح قيتع ينملتال

 نانآلل ناتيعلا لثم تأ. + يل اهنيذ تناو - يملنال
 ىتاربو هنونكم ىماظع ىل * با دق بلا نم الخاد يب نا
 نانلا ترق حفلا هل < انرظن قع كنس و
 ناحرملا نم هيف لصفو ردلا نم حاشولاو حشكلا ادب ذا .

 يناسلب احزام تلقام ريغ * اهاوس ءاسنلا يبلق ىلق دق
 ا علو

 قاحزإ نفي ضعاع ترك ذو . ينازحأأ لكاس ولا ىنا
 . يتاحشف اهرك ذ قوشا اي جاه مر 0 ةيظ» ترك ذو

 يروبنط لهر هفو قاطملا لوألا ليقثلا نم ان قيتع ىندلتال يف نودح نب سبخلا وبأ ينغ

 فسوب نع زيزعلا دنع نب كالملا دبع ا لاق ريبزلا انثدح لاق ىمه رخل ) قرأ ) ل

 هكون رى ن1 دن[ لاق نوعجالا نإ

 نامظالاب ةادفلا املأو * يناعد ماله نم ىليلخا
 ع ط بليز لا نهر بلقلا نا بسر لأ ِق اموامال

 نا هل لبقو قيتع ا كلذ غابو بذغو هر كاف يمهسلا ةعادو انأ كلذ غلبف لاق ةديصقلا

 نأ ةعيبر ينأ نبال رقأال لاقر ىس موم تني بنيز نود ن : عسر يآ نال ا ةعادو نأ
 دنقرمس نهظعني نأ ةعادو ابأ ًامولتال قيتع ينأ نبا لاقف ءرعش يف صيصه ينب نم ةأما ركذي

 يم ينئدح لاقيرهزاارزتلا دبع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع يتثدحو ريبزلا لاق ندع لدأ لع

 0000 ال انا ل رم تن هيرب يروا نإ رع يعن لاق زيزملا دبع نب نارمت
 1 د ل اي نهر بليتلا نا سهر“ لا قا اموانال

 دبع نب نمحرلا دبع لاق كيلع دهاشف كناسل امأو انع بغ دقف كبلق امأ قيتع ينأ نبا هل لاقف
 رم هل لاقف هرعش يف بنيزل هركذ يف رمع قيتع ينأ نبا لذع زيزملا دبع نب نارمع لاق هلل

 ْ ينافك دقام قيتعاي ىف نا * يب ىذلا يسح قرع يندلتال
 * يل اهتيز تنأو يملت ال

 تنلابرو اذكه ةعبو يأ نبالاقف * ناسفاللناطيشلا لثم تنأ * لاقف قيتع يأن هردنف لاق

 اذهو هماقم هيلا فاضملا ةماقأو فاضملا فذدح ىلإ لع ةادعلا هباده ثاسلإ امم تبلا اذهو 0( (

 يب ناو قيتع ينأ نباي يندلتال لصالاو هدادبتسا حصي انه هيلا فاضملا نال 0 ع 0
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 دحام فالخ هنايصع نه يدنع دجيف يبمأ امر رو كناطيش نا قرتع يلأ نبا لاقف هتلق

 دبع ىتثدح لاق ريبزلا انثدح لاق يعرألا ( -- 2 تيكا ينه بيصفق هتعاط نه كدنع

 تناك املف ةردعلا ىلا بيز يتخأ تدحرذ لاق ىموم نب ةمادق ادع لوا ردا كلما

 لاقذباطخلا انأإ هج ومار نأ ىلا هل تاقف ىلع !ف سرف ىلع ةعسر 5 نا 2 ينيةل فرمسإ

 ال لاقف ىذأ اهناَتماع له ثاقف اهعم ثيدحلا ثدرأل لاثسا ةززاب يسوق نم ةأضإ ل 0

 0 لاق نار رمان يناح نب دمع ( نرخ 55. لأ اهحار ةسرف قاع ىنثو ايحتساو

 رمع لوق قع بأ نب يندشنأ لاق يبراحلا ريكب نب طبقل نع يردعلا انئدح لاق مْثيظا نب

 هتسوص
 سواسولاو هردص قو نيد هداك سانا مك مقسل

 سمال تنأام ضب كردن بنيزب #4 0 قد ءاعقلا ا

 نا ءانيطألا نظ نم قاف ا» ان يناس نف كدت مل نا كناف

 يعلو سارا وان ى نيرا + الخ تناقل جلل نكت

 سراح وه نه باغو هتنحد * تفشكحاو هؤارق تدب الف

 قدي ال دوؤملا توقلا م اة اننأ ريغ ار امو

 سطاعملا نيحشاكلاؤتمغرناو ملأم ع يف وبلا يذق نيج

 110 هاي هلكاقف 0 مرح يأف ةعيبر يلأ نب رخس انبا قيتع يبأ نبا لاقف لاق

 * سبال دروملا بوثلا نم انالك * كالوق نع ينربخأف لاق ىلب لاق طق ًامارح تينأاه كنا

 ضعبل اندعتاف انيقتلاف هدير“ بنيز تحرذو دحدملا 0 َتَدحرَْع كنربخأل هللاو لاق دانعمام

 ترتتسا الا اه لاف رطملا لب اهنا ىرب نأ ته كف ءاملا ايذخلا سشلا اسوا[ ١

 لوقأ نيح كاذف يلع ناك زخ ءاكب ان وراسف يناملغ ترماق هلق تنك نادخسا] ال
 ةئحاح لا جاتحي تيبلا ا ه ىهاعاي قيتع ينأ نادل لاَقف * سالف راطملا باوثا ن ءانالك

 ضعب ناكو 3 ان ذاذرل * هبام سانلا مكي مقسل نءو * ابلوأ يت تاا تايبالا هذه يف ءانغلا

 دبع ينثدح لاقريبزلا انثد> لاق م هراا (ينربخا) قدمي مو هل هنأ يعدي هاندهاش نم نيثدحلا

 1 د رع لاق لاق نوح املا نب فدوب نع زيزءلا دمع نب كلم

 كس وص .
 ضاق ال حوت اما 000 ب ”ضانعالا فيز ل1 نم لاط

 ضاس سؤرلا الع نا ىلا ب

 ضاقنا يوقلا نهاو 6-55 0 نا 0 اح

 فيفخ عماج نبالديف يماشهلا لاقو ورمع نع رصنبلاب لمرفيفخ زر نبال تايبالا هذهيف ءانغلا

 هللا دبع نب نمحرلا دبع لاق لاق ريبزلا انئدح لاق ءالعلا ينأ نب ىمرحلا ( ينربخأ ) رخآ 1

 بيز ىف ةعسبر ينأ نب رمع لاق امل لاق هيبأ نع زيزعلا دبع نب دمحم نإ مهاربا ينثدحو
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 يناساب احزام تاقام ريغ * ًايصن يدنع ءاسنلل عدن مل

 ”ينثلإ ةعيدحلاو شيمختلا ةثهدلاو لاق ةشهدلا ءاسنللو ةدوملاب اط تيضر 06 نبا هل لاق
 لوق هيف نَعو بليز يف ر< هلاق امو زيسلا

 كسوف
 نارجيلا الاف حزحزت م * رصلاب ريعملا شاك اهبأ

 ناسللا لع تح ملكت وأ * عجراف بنيزل آيفعاطمال
 نامكلا انيدح ىنح م د * ىسك نيح أدعو م ليالا لمح

 ناسن الا هسفن ضعل نع يكشم لهو يسن ضعب نعى ربص فك

 ناسو فذعت هيف رصق# اادنع ثدحما دهشأ دقلو

 نامز ادهوهرسعىغمدق © ذل ةشيعملا نم نامز يف

 ال هس هكا لو رك ذو ديئاندو ور 0 0 7

 ا ل ل سرر شا ا دعو ع داو 1

 هس وص هلوق يوم تنب

 رظنلا ةضيرم دوخي يذهب * فاكح ميمباقل نماي

 رحشلايف(؟) جولسعلا لثكيهو * افطق تشماذا انيوهلا يثمت

 شبحو يماشولا نع رصنبلاب لمر حرس نبالو يطسولاب لمر فيفخ نيتييلا نيذه يف ضارغلل
 يرصب يفناصقتلات يار تح # تزربذاراحي يفرط لازام

 رجحلاو ماقملا نيب نيشمي * اونو ةليا امرصبا
 ردق ىلع اليا انيقتلا تح #* تعمطالو اه انعمط ناام

 رقبلا ةيثك انوه نيشمي #* انطق ادئارذ اناسح اًضيب
 رفخلاو لدلاالسر نزفو * اعملالاو نسما نزفدق

 رمشبلا ىلع اهنف رشي امك * تقطن اذا اطاموي نتصني

 رع يف فاوظلا ندسفال * اهدحم. امل ب رئل تلاق

 رفخ يف تخايي هيزمغا من * انقرعيل هليد صل يهوق

 رثأ ىلع يمست ترطبسا مث * ينأف هنز :.غ دق اط تلاق

 : زيصخ هازل د نساك ىتسي # اهب رب يَرك اادعب قسي نم

 هج وص

 اقرالا ىل جاهلايخ * اقرط دق زكباي الا

 علا عمها ناضقلا نم رضخاو نالام امهمضب جولسعلا )١(
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 اقلخ اهلبحب فيكف * يمه اهنا بنيزب
 (١)اةرالاودهكلاتفلا## تفرصنا اذا ةحلدخ

 اقتضع“ .أ ردم ل < اناا دلع انك

 اقستم عمدلا 5 * ترك ذ فيزام اذا

 اةراع كح هنلع ك1 1 قات نك

 هيفينغو ًاضيأ هلاقامو سنويل هنا لاقيو ليق* فيفخ دابع نبال هيفو ىءاشطا نع ىلهر نينخل ءانغلا
 7 / «٠

 ادغ ليحرلا ناك ل ءاوثلا لق * 0 نيبلا نا بنيزي مما

 ادهم تفلملا الا ءراا ىلعامو * ةدهاح نيروصااقليل تفلخدك

 اد وىذلا قوف هب تدحودقل * اهفصانم نم ٍقىرخالو اهخال

 ادحأ| ميلدعأم سانلان هامش مهوفصريتحأ مث سانلا عا جول

 للهرففخ ًاضيأ هيف هلو يملا ىحي نع يناثااو لوالا يف رصنبلاو ةبايسلاب ىلهر حرس نبال ءانغلا

 هيف و ىماشطأ نع يفاثلاو لوالا يف 3و اق دنعملو 0 َنَع عبارلاو ثلاثلاو يناثلا يف ىطسولاب

 قحسا نع تاع انثدح لاق طاح نب ىلع ) قرح ) كلامو ضي رغلا ىلا بدني لبقث فيفخ

 هثيدحو هساحمو 0-0 نأ نبع نك ةوسل عمتجا لاق ىريب زلا بصعم نع

 نهافاوف اهنمسةليل نيروصلا يفاوب نأ الوسرهبلا تكف هب نكل انأ ةنكس تلاقف ثيثتو هلآ نيون
 ربق ةرايز ىلا جاتخت ىف ذا هللاو نط لاقف نوفارصنا ناحو رجفلا علط تح نمدُخ هلحاور ىلع
 ذكم ىلا فرعنا مث ًاثش نكت رايب طاخأال كلو هدج.ه يف ةالصلاو م هللا ىلص يبا

 اندح لاق يمع (قرحأ) ةمدقتلا تاسبالا ركذو * انف دق نيبلا نا بنيزب ملا * كلذ يف لاقو

 0 يبأ نيرمع لوق ريرجي دشنأ لاق ظقل نع يرمعلا اسنح لقا 0
 ٠ و

 اليوط ةادغلا ىلاقوش تمم * 1000 ىل لاب عبرلا هكائاس

 دق كانا لهامهب ف * رد الق ذا كولح "يح نبأ

 اللبس تعطتسا ول ىمتربو * اواقتساو اونمءاف اوراس لاق

 الويس هاند اويصاو اناث نك ان
 نالمر تاسبالا هذه يفو ىثنرقلا اذه هباصاو دان اطتخاو هيلع رودناتك يذلا اذه نا ريرح لاقف

 نم اعيمج ربل عر < ىف قاطم قدسال ا يلعس و !| ىرج يف ةبابسلاب يرس نبال اهدحأ

 نبال لامرأ ةنالث هيف يءاشطا لاقو عماح نبال يطسولاب اناث المرهق: نا نيع ىددو هيل

 لصوملا مهاربال جره اهفو ليقث ينات ايف نود نب سينعلا ىلالو مهارباو عءاج نبأو حرس

 أ لسالا يف هححصم ها اقل اهعاشو تاو ةلدب يتلا شن يف ا[ ديسلا تنلا هلق ( ١١



 ترانأو هيشاوح 00 6 00 هلذ دم ا 0 هم شل رش 00 كل أ

 5 نسحلا نب دم طخ اباتك تدجو لاقرب زلا انثدح لاق يعرلا ( 0 21 ةناعا عماج ن

 انفصوأ ةعيبر ينأنبرمع ل ب كلا لأ ىورحلا حاس دامو 2 ةلدح ا 0

 نيورمع تب ةمطاف ةالوم ءاردظ ىتتيدح لاق ربي زلا د لاق يد ولظلا (يرخحا ) لاحملا تابرل

 لى رع لوف دق [ دقو كولا دخل تعوتم تلاق يعم

 كلا
 رشثعاذ تزواحوا فرءملال يح * ليلا ت 3 دق ينتبلاب

 ردك ىذ وح ءاون ةنفددات « اهب كازاال 31 ءاوثلا نا
 ردلاك ت اظالا كار * مكمح داز نكلو تللءامو

 رسل .نحلا كاوس تحمالو # كذعب ناك 25 تلد“ الو

 هيقو 1 نع ىطسولا ىرحم يف ةباءسلاب ىلهر ىتاسغلا نب مالسا تايبالا ةعبرالا هذه يف ءانغلا

 تاسالا مامتو منجم ملو مهارب | باك نم نانحل راحتلا افق و عماج نال

 رك ذلا يوس مق يف اخ امو #* هاج مس 00000 1

 رمقلاب مالا لك ساتلا هشأاي * 1 يدجأوا كتركذ دق ك

 رعش ناكولو هريغلا بل سفنال ةطلاخمو لتلا ق انتو يأ نب رمعر ءشل نأ كدح لاقف تلاق

 لاق ر.ع ن: ةفامع ينثدح لاق ريزاا اد لاق رطل ( را را دعس هرعش ناكل ا

 آنا رمعر عش نم كالا نع ني روما لاس ري زإا ني فوض كاملا ديع نب عت صاع تيأر

 نم دعر هدبو نكي هتيآرت لعقيف هايأ هك نأ هلأسيف هفرعأل | مش هل 5 ل ةعسر ينأ

 : نعنوتتجاللا نإ زيزلا دبع نب كاللأ دبع ينثدح لاق ريب زلا ل لك لا (نرخأ) رشلا

 آ 00 د يأ نإ دع ةميو يأ نير هده وكلا نزل كرد دل رد 25 لاف تسوي هع

 ينأ نبا هل لاقف اهرعش ! لح درعا ى ع اشحاص لاف 000

 ةجاحال كردو سفنلاب قولو لقلاف طرت ةعبب را نق رع 0 ا كلوق ضعب قع

 11 قود ةعبر يأ نب رعش يدع ام زكا 0 ام للا كسل

 لقعلا اهدؤب 0 دنع # ىم 5 2 امو 0

 ناطر ماو ال + ابنك العا“ تلدبوا
 لحملاو ءاوقالا هدربف 37 اك ريشا اف رعل داكش

 لف اهاهال عولضلا ينم * تلمتحا اع اهانغم تفرعل

 اذهلثع لفاحلا دهاشتالو كبحاص ىلع متك او كسفن ىلع رتسا 0 نبااي قيتع ينأ نبا هل لاقف

 اظ ىلاعتو ع كراش هللا كات نأ الا قبام هل داس هنلاع 0 0 باق 0 الع ثرحلا ريطن امأ

 ل ميلر طاع ليجاو كاكا نع عبرا ةيحص نسح | ناك ةعيبر يأ نبا ليحسش نم ةراحح |



 اليوط ةادغلا 0 تم * الوقو ىلا عبرلا الئاس

 اها :دح لاق اص نب ىلع ينرب>أ ) انعذم الل>> لحرلا فرصناف لاق ةيضاملا تاببالا رك ذو

 ناك او !اق هدي> نع همح ن 00 يح رحلا هب ينربخأو ني. هلاخر نع قدحسا ن :.ع نافه

 اماوشيره تاؤرس ن٠ انيد اخلاص احر ةعمر يلا نإ نوع ا ىنأ نب هللا دبع نبثرحلا
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 هوا ةرمصيلا ىلع ةعير ينأ نب هللا دبع نب ثرحا رييز را نبا لعتسا لاقديعس نب دلاخ انثدح لاق

 هوحيمم هيلعيتع دقو ىلؤدلا دوسالا وبأ لاقو ةيلع بلغف ع عابقل اذه مكلاكم 2 مطلاقف مط لايك

 ريبزلا نبا بطاخيو
 هريغملا ىف , عابق نم ا #2 ع تيز> نينهؤملا 10

 هزي - انف رغاف > الع رع اسعاف هاثلو هانولب *

 ور هاذم جالوو #2 0 يتفلا نأ ىلع

 لوقيال نأ لع نع كلا السا 2 لبقينأ ىنأبف رعشلا لوق نع ةلخا نإ ثرحلاناكف اولا

 ردفلا لوف لع ك4 ةماقح ةحبم نأ ةفاغ 2 بحب ةلاوخا ل جرخو للملا 2

 لاقف'امون بارطق

 كسوص
 ندع ن م رحبلا فيش اثلد اذا #* الزعم باهولا هَ ءأ نم تايه

 نزلا نم ظح وأ رود اللا < ا راو ًاداجحأ كلهألتحاو

 ىنطو نم نيل نأ ا محاصب تنظ' # هتربسع عزاب ترصبأ اهنأول

 نحشوذ م اذلكخو قئودو 0 ريما ميال

 ننسوذ نيدحلا ىلع اهنم عمدلاو # ة 5 ا ىهو ايرثلل اهوقو

 نعلا ف ثكملا لولب تدر اذام * ةيتعم ريغ يف هل يلوق هللاب

 نع نم جلا كري تلح ايتن روأ اد كوع تالا
 لاقو لاق ردغو كتف دق رمع رعش هللاو اذه لاقف ثرحلا 2000 يتح ةديصقلا تراسف لاق

 نعل اأو تسمن عك ةعشر للا نب 0 ادا عقني لج وزع هللا نا تطال ا

 هلوقدشني ًادشنم

 نيلايفثكملا لوطي تدرأ اذام * ةيتعم ريغ يف هل يلوق هللإب

 نمي نم جحلا كرت تذخأاف « اهب كيضروأ امدتلواع تنك ا

 رم تايبأ يف ينغ * تحححو جاححلا عم تجر 5: ةكم ىلا عوجرلا ىلع كلذ لأ

 و 4 لوأ ليقث ضيرغلل ايفو قحسا نع اهارحم يف رصنبلاب لمر هنو جيرس نبا



 نب ديللولا مدق لاق يدعلا نع قدس يف *دح لاق ناك انثدح لاق اص نب ىلع ( قر (

 اولاقف امعىنريخيف تفئاطلا لا ومان لع لبحر ف له لاقف ياللا ىلا نام اراك ب كيلا دع

 ةلاثك ءو كنك لاف داع مث هدر ة هل هورك ذف لآسف داع مث هب ىل ةجاحال لاق ةعرر نأ نب رك
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 00 الت ١ نول رمأ كت د تدك ئدلااه قلي لق رع عجر ملف كدي ل

 ديعنب ر< نب دم ين ”دح لاق رييزاا انثدح لاق يم ن6 نل كانرااتح ر كارلا كيدخ ف

 0 هلل لوسر ديك لاق 1 وحال كيعس نإ رابخلا ديع نع هربغو ير ل هللا

 هلو وهساحم ىبيسملانب ديعسل انزم ذا ىدي .ىلعدم::ءلل هناف 0 لفوت عم مل سو هيلع هللا

 هللادبع ديرب مك كحاص اايخاع رشا 0 اني لفونل لاق مث انيلع درف هيلع 0 كان
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 سكت موقلاب رايدالا ىلعاهارت * امنأك اياطملا لام ىكيلخ

 صخبش نيقالي اع انتفناق « ةبااخ نيقانعا تعطق دقو

 لدتا لوك زار اق . نيب 8 تاو نهار ىداللاستادكو
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 اقول نك نطس ولا لوا جسم نبال ءانغاا
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 ظ كتسوص
 ىلهأةبق ريذ ريغ ثدحتف ىم. * اعارتساا فاح 0 تلاقف
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 دلك نع شبح سلو ىطسولاب ليق“ ينان جيرس ن ١ الو رصتيلا لوالا ليقثلا نم انحا هيف دبع

 ارخأ كانا نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا ا نب ىءرحلا ( ينوب 0 ةتاور لع اذه يف

 نونسحتسو 2 دلع 5 ًارعاش ةعسر يأ نب رمعب نونزيال ندلرق نم ةخبشم |[

 نأ رايتبالاو هرعش يف رادتبالاو هن هيدوع ىلحتلاو هسفن حدم نم هريغ نم هنوحقتس اوناك ام هند

 .فاخ نب دم ( ينربخا ) لعشي ملام لو. نا راهتبالاو هب رخشبو ةرك ذف 'ينلا ناسنالا لعش
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 ةلوق ق رمعل قع نأ نبا لاق لاق
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 صغالاي ودعي ليملا دق نود * ىتنرصبا ىتتعني عمي
 عاده من يطسولا تلاق * يتفلا نفرعتأ يربكلا تلا
 معلا يح لهو هاقىع دق * اهع دقو ىرغ_صلا تلاق

 مل تنأ اهدشنأ دقو قي دع يبأ نبا هل لاقف رصنبلا لمر _فيشقخ حرس نبال تابالا هذه يف ءانغلا

 هيلع تئطوف يدحأ تح وفى تلاقف اه تلق ان رع نأ شل ناك كيفما ترف اعاو اهب بسن

 ًافيفع ناك ر 2 نأ ةاورلا نم دحأ ىلع بهذي مل لاق راكب نب رب زلا انثدح لاق يمرحلا ( ينربخأ )

 نإ نع رودن» ندا دخل لاق فاخ نب دم ( ينربأ ) دربالو موجيو فقيالو فصي

 نباناك اولاق هلاحر نع ىلدوملا قحسأ نع نافعونا اثدح لاق اص نب يلع ينادحو ىنارعالا

 هل نيرف دكا لا يقل ىنلا جحلا نم فرصن !املف نيتسلا ن م كم يف ججادك ل

 لاقف كرعش نم نم يدعن].هل لاق هلا ل هس باع لسفر رع ءاط سلخ ةكلا روظ يف

 تلقام لك نايوري اهو دلولا ةلْزْنع ىدنعاه نامالغىلو رمشلا تكرب دقوري ١ ك خيشانأ نينمؤملاريمأب

 كلذلزتهاو ديلولا برطف * ركش داغ تنأ امم لآ نمأ * هلوق ادع لبق امه قا تاق كلاهو

 را .الا ميطا نب اص نب يلع( ينئدح) هللا نانلاورو هلع كو أو ماقىتح هنادشني الازي رف

 نإ بعصم نع لطول هاربا نب قحسا انئدح لاق نافهوبأ يندح لاق ةجلك بقلملا ب كلا

 لاق هنأ عض همع نع راك نب رم لاا انتدحم لق اناا ينأ نب يم رحلا قدك يريزلا هللا دبع

 تيا ري ملا ةدشو رعشلا ةلوهسل 2 قاذو نتاثلا ةعيبر ينأ نب رم فأر

 ةبطاخمو ءازعلا ىسحو ىلقلا قاطناو عبرلا قاطنتساو ةجاحالدضقلاو ردصملا باوصو ىئعملا ةقدو

 راذتعالا ةوالطونيقيلا عضوم يف كشلا حيجرتو ةجحلا تايلاو لاقتنالا ةلقولاقملا ةفعو ءاسنلا

 رخاراصتخاو لزانملا لخبو عجفتلا 0 لاذعلا ىلع الا فطعو ل اعلا جهنو كزغلا حتفو

 ردتعي ملو ة 2 مدقأو يا ىكشن ناو ارا ردتعانأو ىروأ حدق نا ءافصلا ٍقدصو

 يصعوىنرأف ىوطا ساقول لوقو لوهسو بابشلا ءام ريحو ريسلا ذغأو ربطلا مغو مونلا رس وة 2

 هب نطبو رسأو بملا ناعأو رّدحو لصرلا نب 68 ) ضربا هفزطو ةعمسسل تقلا ١ ىلخأو
 ءاحرلاب عنقو هبعص لذأو هنطبل هروظ برضو ثردحلا ىنجو مونلا حكنأو فسأو أو نول

 اذ 0 خه أو ل نك قلغأو مونلا نا هلباق نلعأو ءافولا نم

 هلوق هرسا ةدشو هرعشةلوهس نفاحيصفهلك

 و« ١ وص

 اتقن ا نسحلا اَهاَعَر ءوحبو © كفرتكا كيلو اضاع ملف
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 اعذوأو لك أ! غاب ؤرما نلقو * ينذيأر امل نافرعلاب نهابت
 هلوقهفصو نسح نءو مها ربا نع سنجيربغ نأ عماج نبالهيفو يماشهلانع لمردايع نبالءانغلا

 الهص ذا لاتحلا قباسلا ةرغو * هتنسو هانيع مبرلا نء اهل
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 هلوق ةحادال هدصق نمو

 نايقتاب فك هللا كرمع * اليهس ايزثلا حكتملا اهيا
 ع لقتسا اذا ليهسو * تلقتساام اذا ةيفاش يف
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 ا الييس تءطتسا ول ىه ركبو يوريو

 الوهسو ةنامد اويحاو : اراوح انمكس امو انومكس

 ِق قاطم قدحسال هدا قحسا نع يطسولا يرحم يف ةبايسلاب حرس ن , ال (هدحا نالمر هيف

 لاق رخآ عضوم ف 6 هتتسن ت>رشدقو لأ هنا ند نب سدنعلا يبآلهيفو رصنبلا ير <
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 ا ا
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 كلا ل راب تردتناو يور لاا | وقرافونوةشاتلا قاف أدق قف
 رذالا تارلاب ىو دعاس« لكاق ءانلا'قتساو نيفنلا عر



 (هىينز

 رياقملا هتنبغ نم 0 ادلا هبا نايك وأ نكي ١ يشك اع

 راح وعمق دم ا 2 نكنالف بابرلا تقلع سانلاكو

 رمعل 34 0 نع 7 0 - 10 نال هناا عز هلْوأَف تاىبالا هذه ضعب َِق ءانغلا

 || يف 3 00 دق 0 بن يلو 0 فورعم نب 0 ىلاو 0 8 سل

 رعشلاب عدو هل رم اندلب ا عجأ دقو يربب زأ لا لاق 1 هتءطاخم يف هل نغ نسح نمو اهعضاوم

 هلوق اوممسام لوا تاسآلا دن ١

 ككهتسوص

 كاملا كول! تلفأ اذا * بابرلا انقتلا ةادغ لوقت

 كاذك فيس را لكلا

 كاوه اناوه ناو كف الملا تيصع اتا ٍكرغأ

 #* ةريسع نم قباوس تفكو

3 

 ان

 ةلارأ قت ”نيكفلا اتوب رقت“ .ةانماللا ف ةذل ىرأألا ناز
3 

 نب

 دع

 ق * يدصلا يف عطي نم اط تلقف
1 

 هدب ىلذلا نما

 مكبح يف مال يذلا تلف
 اهماق_ساو ةايحلا موه

 ع رخا ان هنفنا ليقو مك 1 انجن نأ وخال ضو اش ينان كك

 كاضر ىعاماو ىهراكم

 كاقو(١) نرقب يرازنا يف

 كادف ددهح كف ناك ناو

66 

 اع

 ّ لان 3 00 صه واو لئاهشلاو هحولا ةرح

 مي كلذ بوش ميحر م نإ هولا رد هل_ةع ثدردحو

 م ادع بيغآ يذلا يل سيل * ام ىلا دبام فصو اذكه د
 مدي نم اههف 3 ل 08 دمدعق ىلخب 00 نا

 ل وي
 قاع ل ااقأو حصنلا كسمأ *: باوصلا ريغ .لئاقلا: اج 1
 ينانتحا لوط كيل رم 0 *(5) يصعتسْن !نيلعاوودجاو

 باهدلا كاييعل ريغلا ماد د ُش غرهظ نعف 6 لش نا

 3 م ' يدعت فوس ناب لعاو يورو (*) مغرب ةياور يفو )١(



 .(ةهك)

 باويلا عجر(١) مهفأ ماع * يفا تلقا لسع ىل سبل
 ينامل ىلكو موللا عدف * اهاوه ينبع ةرق اعا

 : بارمشلا 3 سفن تادح 22 سا و تايرلا يف ىمانال

 0 ٍباذكلا ريغ فلحأ اقداص * يبر وه يذلا هللاو يه
 0 © ةناججلاو ىنم برت دع * انلع ارط 'ءاحالا رك أ
 باطخلا يف ىتلخ تزع مث * ميكن يهو ةءاس(*) ينآبطاخ

 يبانم دح دلع اهاوس ول * موصخل اهردك ينافكوا

 كااثلاو يناثلا مث سماخلاو لوالا يف قحسا نعيطسولا يرحم يف ةبابسلاب كوأَن ايقثمدركل ءانغلا

 هلوق ةجحلا هنايثأ نمو يملا ىحي نع رصنلاب ليقل فيفح دعم هيفو

 را  ةام
 يذلاك ر> ان فلكي نم ليلخ

 ىلتاقم باصت تناكام ىليلخ

 عداخب ىلب+< فل يتح ىليلخ
 يوطانملياخ قريولىبلخ

 مقس ىلع ادا وف لمديدب م

 مل ىلع تعقو يتح يترغ الو
 يمرياذادويص يمر ياذا قوم

 مصعلا نم راونلاي ندب اعتق

 مسالو(4)برحي لبنا رفدعابت ٠ نلاناو تنالتدعابنا ىلا

 : هلوق نيقيلا عضوم يف كشلا هحجر' نمو
 ني , م

 0 بصخملاب اهيلا ترطل

 ةعسب حياصم ما سمشا تلقف

 لفونل اما طرقلا يوهم ةديعب

 اهتبقل موي فحسلا هيلع دمَو

 انادبدق نا ريغ ا مف

 يضل ميلا لكك ضنك صانم
 هئام (5) 00 0

 امفتكاف اهب اهما

 هيض اذ | 06 ايصلا 3 نيلط

 تعدام 151

 مراع جرحتلا الول رظن ىلو
 1 ملاح تنأ مآ ف جلا فاخ كل تدب

 مثاهو سمش دع امأو اهون

 مداوخلاو اهعات لم ىلع
 مصاعملاو اهبحو تحار ةيشع

 متامسلا هحلت مل هحوو اهاصع

 مجاونلا فكالا هيداغت حيبص
 11 تلك وأ نطلق
 ملاوظلا تاململا نهو نك

 يرحم يف ةباسسلابلمر عرسنإال اهيفو يكملانباو قل رعرصتلاو ةبابسلاب لوأ ل اقث دمعمل ءانغلا

 هلوق هراذتعا ةوالطن مو يءاشهلا نع يطسولاب ليق ضيرغلل اهفو اضيأ قحسا نع رصنلا

 برا يجرت اش يورو (:4) ىتتناع ىورو (*) بارتغاو يورو (؟) هقفا يورو )١(

 هأ اهّوامو تسجل 3 عيراسالاو (ه)



 (ههز

 كسوص

 ءاوه انازه سا نسخ ساع 01 دقام ضعي بلقلا دواع

 هاوس ش دع ببط سفنلا يرئال # نمح ريصأ فيكف يموقلا

 هانأ نأ اشر 2 ناي * ال نا يداعب تأرذا تا

 هاضر يدنع ناف ىنعطيلو * انم ةلاقملا عسل نأ نود #*

 هارتفا هاوه ىلع 0 #4 اودع يف كيدف يف عطتال

 هانعام ةرورض يريسأ ك * اياو ىناريول نم يب عطتال 2#

 ها 3 كايعلا الو ا 7 ي رجب يدفن ير

 50 ا 5 ل 6 - ههد دنا * اذا امو بيلا تدب ينانتجاو

 يلطسول اب ليش ىتان عماج نبال هيفو قححسأ ن نع ىطسولا يرجي رضللا لس فيس ا

 نع يلع ولا ليش يفاث زرحم نبال هيو يلدبلل ىلعس ونا ليش فيقخ هيفو درج كقورش

 ناحر .اح نيديعسو ىدهم لات تب ةيلعل هيقو ىماشطا لاقو يسف تيار هوأ دشن 8

9 

 سس وص

 دعني ادشنم كج اذا. * يممست .نأ كلذ  ةباو

 0( دصقه اب اهلا 00 »* ىوطا حارو اعارس ان>رف

 دشني نم ةيذب ىلا ينو * ادشان ايغاب املا ادب

 هلوقلزغل || * هحتف نمو انناريج رادادغ طشت * عم ايف ىنغ نم ىلا تايبالا هذه تبسن دقو

 ادملخ رخصلا ساي نم ارحح رجح نكف * ىوطا امر ,دن لو قدعل مل تنأ اذا

 هلوق لاذعلا ىلع ةءاسملا هفطع نمو

 تس وص

 ينافك دقام قتعاي 5 نإ #2 ىبىذلا يبسخ قتع كايد

 5 ناجل لثم تنأ 0 0 تنأو يمل

 يل هعدشلا نسح نهو 0 كب يدع ينال جم

 تكةلوص

 مرصن اف ليلا كدو يذ نم تءطقو * مرت>ا امريغن.« مويلا بيلا ترم

 مدن نم نسلا عرسقي شاو ةلاقم © عطب نمو نيحشاكلا ةاشولا تعطأ

 ءوضلا ذا ىورو (؟) دصَش ان اليلد انيلا ةخسن يفو )١(



 (ة5)

 معز ىذلاك حصان انلع قيفش * هنأ ا نيك ودع ينانأ

 مكدل 5 ناكلام ضن نعاةرءارس * .تحرصو .قيدتحلا .انثثاس .املق
 مغر ند مغر ىلع يتعلا كل ىدنعف * تدعم ترحلا أ ىل نيج

 حدف نع تنلآو اثلآ كلا جم ردك نحن تدل دكح نسلا مولدأ ف

 لظذا كلاخرلاب اميرس كيلا * اهوسر ناكو -تتعت لو 3
 و ناحل حرس نبال هيف سنوي لاقو قحسا نعرمدنبلا ىرجيف قاطم ىلهر حيرس نبال ءانغلا
 واير هنا اتا كر د ا نس جالا فلك قا ماعلا
 هع هلوق لزانملا لح

 اقلب سراود تالح نطبب *.؟) اعبرتملاو ىلا فيصم تفرع

 اعزعز ءابكحنو البو هللاعم *تلدس قيقعلاىداو نم ع

 ا 1 تاون ناك ع مدع علب نربي ا
 ىطس ولا ليقت ىلا ضي رغلل انغلا

 مسا ا
 رجه ارب اذ 2 رك ا لآ

 رذعت ةلاقملاو ارذغ غابت ف * | 0 5

 1 ناك يذلا ىريغملا اذه 0 تااقواهاردعتراشأ ثق

 ريغتي دق نادنالاو دهعلا ند #* اندعب لاح دل هايا ناك نيل

 اهو ةديصقلا هذه نم نيرخا نيتيبيف هلو رصنباا ىرحيف ةبابسلاب لمر حرس نبال ءانغلا
 ا لوطا مشجي دقو #4 ىرسلا يندشج نارودىذليلو

 راثفار أثينا لاني امأو * مهتوفأ اماف مهدابأ َتلقف

 ةعسر ٍقانيلوكَي نءمام يب عال ت تاق لاق ىلدوملا قحسا ىنةدح ريزلالاقو رمت نعيطسولادر ع

 رذعت ةلاقملاو ارذع غلبتف * اهباوج يف لقت 0 ةحاجل

 هلوق ءافصلا هقدص نءو ساّج ام ماق لاقف

 ءادأ اهلا اهلصو اهريسغ * يقال كيدلىسمأ لصو لك

 اا رت تار < لأصول تد ناو قالك
 : كبس وح : هلوقو

 ابحاصالو ينفتل ايفص © نكي م نم كبل بحا
 ايتام ؟ءاج نم بتعاو * مكتاذرا ىلام لذباو

 هئيفر عل له لي يراظناذ ينةةروهشملا ةياورلاو (؟) اعهرتملاو لالظالا لعس 1 ىورو )١(

 هنود يف كم



 ( هب

 انغار مكلبق هدو ىلا د نك ١مل نم دويفبغراو

 اداح تازغا و ضوألا نع 0 تأاح يف سانلا كلش ولو

 0 عرف يرأ 5 9 ب ع

 0 روان

 ندم و نس لوط ينارتعاو

 ا + ىلحأ يو اههبتع

 بدحتحاق 6 مكي ةحاح نكلو طاع لاق

 بضغلا د_عع ةفلح ناع تك محاف يفد رادمعلو

 ان

 نن

3 

 تاريخ ذأ ابا حافي 1 0 0 بانلا تاوض

* 

4 

 * امج ال نمرلا كيفن

 5 تح ىزجم اذكام # يقردغم يبق افالح تلق

 بجو دق تلاق دنهاي ىلقاف * اضرلا, نهر كل قك نا

 نعرمصنلاب نو اه نامحدل هيفو قدسانع ىطسولا ىرح يف ةبايسلاب ليقث فيفح كلامل ءانغلا

 جر نال هيقو لق فيفخ هنأ ىماشطا رك ذو # هسنحم مل ن رسأ ولا تا نحل دبع هيو ورم

١ 

 بحر دعب اجرا دب فقس

 | نع احن يلع اهاور يتلا ا 0 نات ردص يف هنعءانكح نم لا ضاخطا لا

 4 لير ٍىوويقعيبرفأ نب رمع ناك همع نع ربّرلا نع ى“ هرخلاو هلاحر نع قاحسا نع نافه

 كلذل بهأت مرو نأ رو مث هلع ردقي الووخو نانو امد تلح لوسرلا ناكف ءامسااط

 ةيراحاهعمو تءاج ناث لبي 3 همدخم هلدب , راحه دنع تناكو مانق هنعهتيلغ قدح هنع تأطبأف اهرظتناو

 ىزطلاف ينط ال:تلاقف' طقيتي رف هتيريخف بالابرشت ناتيراطلا ترسأو هر

 ليل لاط كلذ يف لاقف الوح هروز ”ال تفاغ رج هس ىلا عجطضم وه اه تلاقف رب 1اام

 تناكوهف راعم نيبوهشب فات 0-2 ل اهملا ثعو هشدح ىف ناذه ول لاق # برطلا ينانعتو

 اهاياو تيضرف هتيراج الا ءدنغ نكي مل هنأ اه تفلحو ,هتضق نع ابقدصف. ءابنلا نه هل

 3 : .. هلوقب رسمت ينعا
 بعللب ارارم دحلا طاخم # ةملع ةيبط انهتاف

 بضفلا تاروسدنعىحارتو .* اط تنال اذا :لوقلا ظلغت

 +” بداو قف رب اهاناتوا# ايأر نع اقراط كار
 ديرب .نب ديلولا قدقيسا لاق قاد لا داح 0 لاق ةسانك نأ ”د>و ري ف قدحسا لاق

 ةعربر كل ةدصق الا يف داعتسا اه ةدصق 5207 ًاوحن هيدشنأف

0 



 هلوق هتدشنأ املف «برطلا ينانعتو قيل لاط
 * بعللب ارارم دخلا طلخت # ةملع :ةبط اهتأف * هلو ل

 بجو دق تلاقدنهاي يبقاف * اضرلبنهر كل ىنك نا
 دلاخنب ديعس تنبيماس اا ينل لص ىلاايلسر أ هذه لكم يل باطا داحاي كحنو دياولالاقف

 يم را مهنم ةعاج ين ينادحو قدحسا 0 معيش مل ا - جوزي اهقلط ناكو ,نامعنإ ورم نا

 0 قيتع يبا نبا هل لاقذ ةديصقلا هذه قيعيبأ نب دقنأ هك نإ [هرعَو عزوز راو

 ١ . هنودح اق 3: هذه كتداوق ةفص يف ةفيلخ

 هلوق ارق دق ردا يذلا هرعش نموداولات
 ملس نيح تيحرف انقتلاف

 رك دذأو أ ارح اع()كنم *« انيأر بالا دنع تلاق مث
 ارامغأ امان 2 مك م ل كح نر! هال دك تلف

 اراتسأ (5) يووال سانلا ةلاق * انيشح امل طودصلا : انا

 ا د الع دقرأ - « كلو تديعاجا هينلاك ودا
 ارا ىرخأ كيلع يباق رثا * امو ةتغ ضارعألا كادت

 0 »ع

 د

 اراثث نيملان ءاعمد 1 ص

 كرك يونا آذآ لاا ارا 3 0
 لاو تنال اذا : ىلاللاد

 هلوق هيف جشأ ىذلا هكشت نمو

 تس وص
 امي نك [نأ بوعش رصقو < ًايئاط نآدتع مث ترواجام كرمعل

 اهلك ترمحتا مث 60 ةمرح دي ةنالاغ يعرحأ رخ نكلو

 ابرإ اه تلقئام ىلحر بابلا ىلا * تشم ذاضرعيدلخلا نا ول حو
 ابدح ةيماد سيعلاىسحو يخانم * ةقيوس موي ترصبأ ول كناف
 ايصخ ادلب تفداص ىاكلا نينأ # 4 ناك يناوحا عرصمو

 ابرغ ةيكسنمكاننعتغرفتسا الو * ةباصم كنم سأرلا رعشقال اذا
 امهيفو .ورمح نع يس ل و لئقث فيقخ هنلو دنعم تايبالا هذه نه يناثلاو لوألا يف ىنغ

 هسذجم لو كلام ىلا س 1 هم ع يماشطأ ن نع وأ لتقن' كلام

 هلوق ةرغب رح ملو ةربخ نع همادقإ نمو

 هأ مان مظعك مرح لوحو سوماقلا يف لاق ةمان ى!(*)اننيب ىورو(5) كيف ةخسن يفو (1)



 (ةهذ) 1

 دروملاو رداصملا ن ةىع يح تاصاوو تمرص

 د امو قونأ م نوع نم تبرحو

 : : : هلو عر رجا 1

 اروغي ناانهوم محنلاب قرا * اريسا يهون تابو يب مان

 هلوق ريطلا همغ نمو

 رح الو هاك ردأ مث انل * ةجاح ضقا مالفللا:اةوانحرف
 يحال ناك رلا اقلك ناوذ# 11: تحت نارطلا نأ اعارس

 هلوق ريسلا (*) هذاذغا نمو ثمل يا نالف ريغ مطوق ند ربغتل

 اريفح كل اف ريفحو * يرصبب(؟)مةتالو أ ريش تلق

 اريسو ءاوثلا هيالقأف * نامل امعرصضام:اذاو

 أربع دحتس نأ ار يدم 7 | ردح اذا انرمدقا اعأ

 هلوق بانشلا ءاَم هرسخم ندو

 كم 07
 اوك نحت نيك 2 0 اهملا لكما

 7 ا مكاو رطقلاددع هل لقا احنا واق مث

 باشلا ءامنيدحلا بدأ يف * امم 0 300 يصو

 لبا لفل و مايملا ؟ نع 5 ليقث فيفذ كلامل هيفو رمصتبلاب ليقث فيف> ةشئاع نب دمحل ءانغلا

 هلوق هلهست و هلي وقت نمو اذه وه

 تلوح
 البث دق ىلقلا ناف نيصانام * امتراخل اموي ةبقر ىلع تلاق

 الففام صعب اهلاوكشا نكس 4 ةساوف تحأ نم ولا قلو
 الط ن مبا ولوق عجب * ةسشحاف ريغ نا اح ارق

 اايعتمأ منادكفك اس ينا # همجار 1 نس 5

 الحر تقلع يِ 0 تساف * مرك فو رتس يف كؤابح ىنقاف

 هلوقف يومل هيف ساقام امأو
 اعيصإ نسق الك اعارذ سيب * متل يوطا باب 0

 هلوقهنالخا و هنايصع نمو
 ٠4 ' وص

 داعظالا معاوناعارس بنش كرلاب نمنتي يطملا صنأو

 امهال ٍليلخأب ىورو (0) س ومأق هأ 2 هشو ريسلا شو (؟)سوماق 0 هيلط ق دعو 0(



0 

 نانتفلا ةذإب 1 او نش حولا رت نم ريرغلا ديصنق

 يناصعىلتفرعكشريغ * يميحديف تنك ول نامز يف
 ناك لالا نر ع دلو تارا ساو

 انسب و هلوق هفر رطَو ةعمسل هتفلاحم نمو

 ىرضنّن عو يمس نع بص اآتكف د يد. د لعا اهافيلح يفرطو يجحس

 رع ا كراطوا ن * تيضقل ذا 4 اهلك أ ال نأ ىلع يناعوال س و

 هلوق للا ل هداربا نهو

 تحسس وس
 اهاوحم )١( ةققرثي# بدحلا ةقاك تئبف

 * اها نم ةحارخ * ا ةمشحو

 اهعاقن ليبس نم ضر #* اعلا تلهق تقرف

 كس وص هلوق هريدحم نمو
 كرذح يذخاطتاقو * قيراح تاسرا دقل

 كرم ىلوت تيزل # ةفطالام.يف ىلوقو

 َّك فك نم هللاىرحأف #3 مسد تيواد ناف

 كرما ادب نم تلاقو د مك َ تا

 كربخ ىنريخ دقن د اوسنلا كرحس عا

 كل ةحاح كرداو 7# 0 اذا ناقو

 10 لمز اهفو يظسولاب جزه اف يملا نبالو ليقث فيفخ هنحلو تايبالا هذه رس نبا ينغ

 نك ناوهل هنأ يرق ركذو عماج نإال هناقر ءا نع ءالعلا ينأ نب دمحا نع ةردلا هجو 2

 شي رق نه خبش لاق لاق يأ ينادح لاق يمع ين يي 3-00 ىريبزلا (لاق) ةياكملا ع و ءاكز

 دقو ارو د ا كاع ا اوور 10

 كرد ىذخ اط تلقو #2 قيراح ت تاسرأ دما

 تس وص 1 اكل

 اليلغ داّوفلا يف هنم تنفذاو #* هضعل نلع يملا اهلا 50

 9 .٠

 : سل وم 0

 نطبو يم-2 بلا رهظ * ىلتاق ىلإ لاا 5
 ع 5 :

 نجحاوا يسفن لقانا ريغ نب مكتييح ام ق وف بح سيل

 كسوص هلوق فسأو هيف للا امتو

 ةقفر ةياور يفو )١(



 مككصإ

 انهملا ليقلا اهنم ريثكو ه* اهنم نيعلاةفرطك ىظحتسل
 انمو اهم داؤفلا نخئام + ىلس .ءالخ ىلع 2-5

 انمو تامملا لبق اهارا نأ امون كنم:ةمعن تر تريك

 تل هلوق 0 نمو

 الق. نأ حشاك ةلفغغ ترظنو * همالظ نجح ليلا اذا

 القثتساف مهباوب يركسلا تو * مهام يذلا مونلا ح 0
 الهأ رك لع قل ميا اك تالاف( )را تحور

 ىف تيسن دقو هريغل نان هيفو قحسا نع ىطسولا. يرحم يف قاطم ليقث فيفح دمعمل ءاثغلا

 ا نا لبق ةبابل عدو * هلوق عضوملا اذه ريغ

 لكما“ 0 - هلوق ثيدحلا هينج نمو
 ناغضالا نطاب تارسم و * مللالعتاةءاسمراو>و

 نالزعلا لذخيك ناس ف * رطلانن قدري لاحراادص
 ناحشالاةمهم(؟5)نوحشو-# ملل نهاعد دقو يناعد دق

 ناح كرمدل : اهلثم' ىجلم . زاك ثيدحلا ند اًنْيَتِحاَف

 تس وم لوو هلطبل هرهظ ثردحلا هبرض نمو

 انيفتشاو انليلغ (م)اتتيف * نماو سدالا نه ءالخ يف

 (5)انيوهامان صا نما اود كتر كثردحلا انيرضو

 (هرانيضتقاواتتيدلءاضقيف * لايل رشثع كاذب انثتكف

 همس وص هلوق تيدا "سس هلآلذأ نكو
 الولذثيدحلا ىعص انلداعو # هنيتسن ىوملا يف انضفا املف

 اليلغ داؤفلايف هم تيفخاو * هضعب رهظا بحلا اهلا توكش

 كسوص 43 ولا نم ءاحرلاب هتعانق نمو

 ءاحرلا بحلا عفتي هنا  ىلش ملنأو الئان يدعف

 ريثك لوك نه نسحا اذه ريزلاالا
 (5)لياقب هلىضراالوليلق * لئانب لياح نم ضارب تسلو

 : كس وص هاوق هلتاق' هتالعا نمو

 ا 8 تاَقق يفي راح تش ف ىملسو ..تملعام اهلا يكشاو #

 ضار يورو"( 5) انسويد انيضقف ىورو (ه) انرتشاا. يورو (5) لنركتح يرو 160 بكا نم تتاكد



 متم تامملا يت > مك فاك * قفا ف 22 لود ىلوت

 هد متحبصأ 0 مكنأب تملع دق كنا لوشو

 ياسا و كم نبأ لق ىلع ىلعاف * ىلءفش ١ ناف هتندهر ىكف

 0 0 هقحتلاقواجم تكحاضتف(١)

 مسقتم يوه وذ ىل ادب ىف # هبنذ رفغي هللاو هب يماع

 مدقالا لاصولاىذ ةلختديو * ىوطا يندا ىلا هعزاني فرط

 هلوق مونلا هضيفنس نمو
 وص ٠96

 رون أو ءاغملاب تدع حيباصم * تغفل مهم توصلاتدقفاملف

 0 مونو نايعر حورو * هبويغ وجرأ تنك ريق تباغو

 روزاءوقلاةيشخ نكلو بابح-#لاةيشمت انقامونلا ينعتضفنو (؟)

 هل وق هالتق 0 ةقداعأت ١ نمو

 ينم هسفل اذا انهر قلغ نمو * مد هب ءاام ليتق ن من

 يمدلاك ضيبلاةر طاوحنحاراذا # ه ريغ *ىشن» هينيع 57 نمو
 لاق رييزلا اك دح_ ناك اعلا يبأ نب يم ا ) قري ( الوقم 1[ احرص هلك اذه دعب ناكو

 "2 3أ نب رمع نا هلاخر نع قحسأ ن ءنافه بأ ن تا

 كاذ .لاق ىمع ةزبا اهنا هل لاقف ه 71 هع كلذ باعث ف ذاوطلا يف ةأسما ماك, لجر ىلا رظن
 ا قسرا راي ار ١ قادصي الا يلع ينأف ي ع ىلا تح ينالاقق دارمال عأ

 | ا ودع ةنلاكف هماكف هلا هعم راتف دمع ىل ٍلع هب لمحنو امظع .[سمأ اهب داك واح نم هللا

 هجورف يلع يه هل لاقف اج از لاق هنم هدير ىذلا كو رمع هل لاقف ءىمأ هب حلصأ ام هل

 ىلا 2 فرصلاةةقر قا الار - ت١ لرعأل نأ فاح ند | نيح رمع ناك دقو كلذ لعفف

 كارأو ارمال كل نا هل تلاقف اباوح الع دري الف هملكم هل ةيراخ تانق هنيه تدك هلم
 لاف ردخ لرع نط

 سس و رص
 ها 1 فارم كو تدرط ل از“ الع قديلو ”لوق
 اند آد دقرطا كل -حاعوأ > اقوع تعدحأ دق مويلا كازأ
 اب رلا قرط تئقام ]ذا ه ءازع ود كنا تعز ثتنكو
 01-0 تلا تفامف 5 لوسر اطكنأ' لع كر
 * انيملعت ذا .انئامز ضعك * بح خا ىلا كش تلقف *

 توصلا ينع ضف>و يورو (5) تمسنف يورو )١(



0065 

 انس انكام> شع رطل رقل# دع قانا لع شق

 انيقشاعلا ىتاي نيح قوشم * ىزعت ناو مددقلا قوشلا وذو

 انريض اني كنك والف ب يكل 2 1722 .تقضعأ ولكل نا 7
 نوح < اهم داؤقلا - "نجح ولو 8 ايع تددصف اهداف تدرأ

 يماشبلاو ورمح نعرملا لمر حرس نبال ءانغلاواد-او تيب لكل مهقتعأف هقيقر نم ةعست يعد مت

 ( ينربخأ ) لمرفيقخ نامحدل هيف نأ يسومنب هللا دبع رك ذوضإر هلل هنا لاش لو ل هفو

 راب ناكر نا نع نا يناكلا نبا ر " ذ لاق ةدب .ءونأ دبع نب دحأ اند لاك ىم رجلا

 كلذب ئمس ناكو ةورع نب دخت هنبأ ينعإ اول نبذ أو 4 لاف ةنداحتو ريالا نب ةورع

 امآ 5 لانك 9 نسل تاطخلا طلاب وح هل لاقو ةلظا ضكر ف كماما وه ةورع هل لاقف هلام

 لاقوهيلاتفنلا مث ناك ثرح هعبنا لاما اذهب يرغم ين كل و يمأو تن يأ يبب لاقف كيا وكتنداحل

 رظنلا ةذل الا هيف ىل ظحال * هعبتا ندملاب علوم ؤرمأ ينا
 فاخ نب دم ( ينربخأ )هنم ابجعت همالكنم كحعذطن ةورع لجو نم زابق انتل ىض» مث

 ةعسز ينأ نب رم ىأر لاق هللا دبع نب ىعصم انثدح لاق ريهز نب 2 لاق نايزرملا نبا

 ةحراخ نبع ءاهمأ نب كلام اذه هل ليقف هنع لأسف هماعو هلام نانا رم دق تيبلا فوطي الحر ||

 كلوف ىت غلب ذم كقوشنأ ت ازام ىحأ نباإي هل لاقو هيلع ل هءاش

 اننسالا ندوا ةزولا رم < كان اوت نك

 اميلي امف تال ينوكت نأ * ىنمأ ةناقتلاو ةرظن *
 هللا دبع انئدح لاق نايزرملا نب فاخ نب دم ( ينربخأ ) تللح 2 نأ 2

 يلؤدلا دوسالاوبأ جح لاق دايزل ىلو» ينربخأ لاق هيبأ نع ماشه نب سابعلا انئدح لاق دم نإ
 دوسالا انأ تنأف 9 اط ضرع .ذا تيبلا فوطت هاني ةليح تناكو هنأرما هيو

 تريذ ًافامهلكف داع دد.ملاىلا تداع املف عش تلعفام رمع هل لاقف هساعف دوسالاوبأ هانأف هتربخأف

 هل لاقف سلاح موق عم وهو دجسملا يف هانأف دوسالا ايأ
 عدرأ قئالخ ماوقأ مش 7 # ها لهذا نع ء يندثيل يناو

 عنيو رضإ دق يلو 9 ينأاو اهو مالسأو ءايح

 علظتو مقتسأ كح 2 * ينأأ كنسيبو ينيام ناتشف

 هللاقفديلاع ءاخهت بخ افد وسالاابأتنأفاهءاكف د واعمل م ءويااذعدمإامالكلا مءاي دوعأ تسلر مع هل لاقف

 عبرأ قئالخ الول انديسو .* قفلا وخآو فلا نباو ينفلا تنأ
 عبت كناو ىودجلا نع 00 نم برقو ىلا ن نع لوكن

 دوسالاوت ا لئمت اهنع شرعأز ءعامهار املف ف.سولع المتثم دوسالاوبأ اههم جرخو تجرخ مث

 يراخلا دساتسملا ةلوص يقسو 4 هل بالك ال ن م ىلع .امذلاو دعت

 ميطا انرب ,خأ لاق يرمعلا انيدح لاف ىمارقلا م ملا نب دمحأ انتدح لاق نايزرملا نأ يفر



 هلاجصو“ 1 نارخ لاو 00 اهدا تاع نالحر ا و ةنيدملا قدزرفلا مدق لاق يدع نبا

 ناماهانأ رخ آلا لاقو نوعر ذانأ امدحأ لاا 0 . ا.ط لاقف امهلع 00 نايقاه دنع ناكو م

 كام لزو كحيضف عاشلا قررا آَ ريح نك الاَقؤ .مدصقأ قدحرانلا ُِق ا نف لاق

 انداحو ا العفف ةعسر ينأ 0 نيبو هدب اعمج 3 3 0 مْ ةدم اورشاعلو 4ع اع | ملاسو

 اهف 9 لوق. لا اع 1 نا ىلا ادخانو

 قددلو فاح نم انع نعو * يوتا تنامطاو انيقتلا املف
 هلوق ىلا ىهتا يح

 قئد تلظو امثيع عمادم د تف رفرتف انيلح 5ك 4

 قر ةبايضلامح لزعىدل *  ىنتعدبال ينامح رب اما تلاق تااق

 را يملعاف انمكلخو * ةعاطم تسلفاتعيتكسان اقف
 ادع لكم اواو نا ءارعشلا ساو نحال نا شالا نوع[ اخ 3 للاو تأ قدزرفلا حاصف
 اق رببزلا 00 لاق يم را ( قرحا ( فرصناو هعدوو ةقرلا هدهلئم ! اوقري نآآلو تسنلا

 ثراا هنأ ةعم جح 3 هبأ نع 3 نمرلا ديع نب ةريغملا 0 ىقحاس 0 كلعس نب راخلا دع ينندح

 3 000 ند نو أد قو حيز يل نارك ينأف ةءيبر يأ نب سابع نب هللا دبع نإ

 دينا الع اناا يدع تدحا يش يأ هل لاق

 عا نيجت كاعرأ ال. ياو. يوملاكقدص| تسل يفا قواوقي
 كوكو دم نم نيعا هل .# -تطقانت انعب كفع يفرط لاباق
 021 لاج اف ”ىسا انس ف اور ناموفلا كت نال ةينع
 ت1 لذلا لك ايلا نس »مل تسمو كلتا نما ةجفالو

 تردد هلع تدار دقو تاو + هيو ططخحم لاوذرب عفوت
 بقر داؤفلاو يتم نينلا ىلع * ىوبا.كلوينالسأ كسنلاامو :

 نأ نيرمع دعاو لاق يعذحتلا م نب يسع 0 لاقيعازخاد# نب مشاه ( 5 (

 ماقف اورطموايلم ا ون دحيت» ضيرخغلا هعمو نمل ج رشنهعم نثدحتيل قرقعلا ىلا شي رق نه ةوسن ةعمبر

 01 لاراتلا ]رد نويل رد هل نيرو ةةرطع نيلع اولطأف ةوسلل قاتيراجو ضارتلاو رمع
 رمع لاقف هيف ىنغأ ىح ارعش اذهيف لق ضيرغلا هل لاقف نفرصنا مث نكس

 0 كتلوص
 اريخيوأ مكحف انايب * ارفقلا لزنملا لانك“ ملأ
 اركذبناوحشلا يذل ق-و * كاحشدقام ضعبدل 3 ذ
 ازرع. نا نيدربو .ءاك < ». انهاط ؛ذا نيا, :ماقم

 اروز رئاز ىلا نحرذ * انهو٠.هب ثالثلا يشمنو

 2 يارا ليي + املا ءاوإز قم اكمل



 (ةفز

 وكما حضاو نم ريشاس * تدب ىح لدللا نع نلفغ

 69 رن زا ةنسك ا *# انران نيفقي نمقف *

 اروح>ح| هردلقم 0 * ار اسششا ١ ناوكم

 انك اتت نفل ةلذسر ها 117 نلاول ؟نلكو ل
 ازداد يدنا ك5 كان انا يل 00

 رصنبلا يرحم يف ةبابساب ليقث يفان حرس نبال ىلوالا تابالا ةسا يف ءانغلا نأ كلا نب 0

 اني هلق ناح دار كاف قطري نمر حالا ١ د ل هال نحالا اذه نا يماشهلا ركذو
 امفق شيحلاقو يلع ولا يرحم يف:ةباشلاب لمر كح ديرإلا نإل امفو يطسولاب ر ا كف

 ينئادملا سابعلا وبأ ينادح لاق نابزرملا نب فاخ نب دم ( انربذخأ ) يطس ولب يقل فيفخ ديعمل

 هلوق دشني وهو ةعسر يبأ نب رمع قيتع يأ ن نب رضح لاق ةشئاع نب ان

 اذغ' مد انتالف اهيرغ هو ©: قارعإ ارو نإ 3
 ادصقمناك ناوانوزحناك ناو * الكاث ناك نا لاكتثالا ىلع هنمن :

 نإ لاف هبل يطق ىلا انج م 4, لوو ابر تعنت ىس ا ل

 حرنال هللاوكانثح دق ادغ كس اننايلف كلوق لاق اننب دعوم يأو لاق كدعومل كانثح دققيتع ىف

 ةقئاع نإ لاق * هكرتو لضم مث قداص ريغ كنا لكاؤف رط وأ كيوت يف اتداض تنك نإ 7

 ذامد انثدح لاق ىعازملا دم نب مشاه ( ينرب>أ ) ىرسقلا هللا دبع نب دلاخ وه تيرخلا دلاخ

 تاطخلا ا َ هلتاقف ةعيبر ينأ نب رمع تيقللاق ينادمطا شايع نهللا دبع نع يدع نبميطا ع

 قا نع نافهيلأ ن نع م نس لع ( قربخأ )هللا رفغتساو مأ لاق هتلمف كرعش يف ةتلقام لكأ

 ناك يذلا لاله نب 1 دنع ىلع لف ةفوكلا ةعيبو يبأ نب رمع مذق لاق بعصم نب هللأ دبع ند

 كلذ يف لاقف امهم عمسف اميتاب 1 0 ناكو ناتقذاح ناتاق هل ناكو سلبا بحاص هل لاش

 0 7 الإ يس 0 مكيلع كام ل

 لاله نبال نيتعمسم ءانغو * 7 ليل نيطو تارفلا ءام

 اأو دلاخ نب ثرحاو ةعسر ينأ 00 نأ هلاحر نع قدحسا نع نافه ينأ نب يلع (يذضال

 ءافلخ طم نويت اوؤرك كلان اك رك حا ينب نء الجرو يتاطصلا ةعيبر

 فصن اوءاهف ىعاش اناك ْثرحلا لاقف قرب مهل حالف فرس, (؟) اولزن اوفرصنا اهلف ةيمأ ين

 ةعيبر وبأ لاقف قربلا

 عباتيف ىبرلا وذ هانس نم ىرح #* عمال كلا ع قوبل تقرأ

 عقالب ضرأو ةاموم هماهم * هنودو ماقلا لل هل تقرأ ثرملا لاقف

 برق حضاوم 07 سوماق ها هعدو هافتقا ه رفقتو هرقتقاو ضرالا رفقو )05(

 سوماق ها _معتتلا
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 اكو

 عطاس حبصلا ند م وا حباصم د 1ك ىح كاوتنأا ةاكع ءىخإ :

 >> سادسوو تم عبار ا

 رمع لاَقف
 ضل "نع

 0 ع 000 0 + اا 0 1 0

 اه اذاف 0 موي تاذ ترا 1 وهو هعم 00 ا ةعر دا ع ناك لاق ىدع

 مهتذخاف ًايام امهم اساحو اهادصقف نايشاعب 00 امهم بشي ناك نيتللا ةاعأو 0

 تايبألا ركذو يعازملا دم نب مشاه ااا ا ل 6

 تكس وص

 قوش "1 ال 0 »#

 قومم انيلع هردكحي مل هب * اساجيو ءاثملا دنع ان ما
 قلاع اقر نيع تحب ه.» ابهر ءاسكلاب انف و

 قرشإو نويعلا يعل ادب عاعش هن هو رطق بولا ىلاعا 0

2# 

 0 نه يذم دقام هب ترك ذ

 ا فرق اذإ نوح ءزحاو ْ
 يطسولاوةباسلاب لقت فيفحديعمل رعشلا اذهن» ةيلاوتم تايبأ ةتس يف ءانغلا نا يملا حي ركذأأ

 تايبالا هذه نم سماخلاو عبارلاو يناثلاو لوالا يف ىنغو ىي لوحنم نم هنا يماشبلا 6

 انثدح اولاقيمعو نابزراا نباو عيكو (ىنثدحو) يب مارا ةاور نم لمر هنلع ىلا ماقتل نإ

 لاق يرافغلا نعم نب دمحم انثدح لاق ىمارخلا رذنلا 3 مهاأرب ١ 312 لاق كيم نأ نب هللا دبع

 ةليل لوا ءدب 0 نا سحاق

 زوحساذاو ةيعكلا ءانفب ةنما ا عم 0 الر مر اا قلق دنع نب نايفس يندح

 تملسف ليعمسأ ىلعتمفقوف رخت 5 ىلع ا 0 قد اصع ىلع ة ةئكتم ءاروع انياع تعلط دق

 اندلا لعفتام هللاالا هلاال 0 لاقف تفرصنا مث ةلئسملا وحأف ا اهل ءاسو مالسلا ايياع درذ هيلع

 اف لوقييتلا ةعيبر يلأ نب اموغب هذهلاق ىهنمو هللا والاناق هذهنافر ملأ لاقفانيلع لبقأمت اهلهأب
 داللخو افكي نسعو <" 2© عع آو موغبإ تنأ اذح

 0050[ ةدلا هذه بروال رسم هل لاققالاق ام لمجأ ةأرما ةكع قاكامو تراص تفك ظنا |
 ١ ردع لوق. تابالا هذه يفو طق ريخ هذه دنع ناك

 كت
 ءانمأ للسير رغ فا كنع] © 3 وعلا كلج تمر
 ءاوثلا كاوه نع نيف ناك * البك كنيأر ذا يناوغلاو
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 ءالننو انك :سعو ٠ 2 أو موتا نا انكف
 ءامسلا ىلع يتطير تلض>ا * امل لزملا ةلل تلق دقاو

 أ رح تاير دعادباو )ها < تول ندري لهو يرعش تيل

 ا ملا اهلصو اهريغ © 0 ل ا 00

 ءادقلا بابرلل رهف ياناول لل ناطر اندوهاو ولد ل

 ءاحرلا بحلا عفتني امنا * ىل مل ناو الئاث يدق

 سنوي نع يطسوا ١) ير 3 اه فرغ هد_هب يذلاو لزهلا ةليل تاق دقلو يف دعم

 رم تنب ةمطاف ةالوم ةيبظ ينتادح كق اري زلا انتدح لاق يمرحلا (ٍترخأ) ساندو
 لاا ةماؤأ دحاولا ةمأ هشتع تدك تاق رووا نا ىعضم نيد هالو نع بعصم نب

 ناتيراح وو عاشوا ًاوانأ بمصم نب . دلاخ تذب ةنيكس تيب يف ىذلا دي لة 5 تف

 نب بعصم :نب دمع تى م تفيدحلا م 1 ا ىرخذالاو موغبلا اهدحال لاه ناينغإ

 وق ىلا يهتا املف تايبالاهذه د للا يف موعموهو ةعيسر رك لاف تلاق ريبزلا

 ءامسلا ىلع تطير تلذذأ © ال لزملا ةلبل تلق دقلو

 دن>يف تال لزحلاب كلنا معزن رمعاي كنم تا تأ رام تلامتك هللا تءحر مث موغبلا تح

 ناغلااذه مقتسي اذكعلاق ة ةعزق ءامسلا يف سيلو كتطير تاضخ ءامسلا نا معزتو بعصم نب دم

 دشنأ رمع نا مالس نب د# و بسملا نع قحسا نع ناغه فأ ن ُِء الم نب لع( قبخأو)

 وق قيتع ينأ نب

 ءال_ذ>و نك سعو * 00 ملا 5000-8

 نبا ( ينريخأ ) لسفلل ءاملا كل ندي الح مالا باطخلا انأان يت انش تيا ام هلا
 20000 ينارعالا نب نع بييح نب د نع رفمج نب ليعمسا ا
 ايدقب ةودقف اك تفذأ دقو ةعيبر ينأ نفاع تااكم تره الل محلا نب ناو

 كالذ دك هيلا تدان ا ا > اهنع كر 5 اهمضوم فرع الودورمع تفر اذنك

 اهبعاتباو اهلئقف رانيد ا تميو كرعشب قروشت نأ هللا كتدشن تلاقف اعايا هْنف رع اهربخأف

 اهف 0 هتاقف ا هنيمال يليق ل نلهللاو اغلاق هندرف اهلا هادهأف ايطوالل>

 راطوالا ةمامنم يضق دق * اراكتبا دع ىلا نا

 0 انحلا ىداؤشا كلش احط هلظا
 اراتعاو ةحح يسوي لك © انا اخ ناكل ]خ1١

 | قحسا نعيطسولا ير يف رصدخلاب لوالا ليقلا نم طسوالا ردقلا نء هنْلو زر<# نبال ءانفلا

 | نم لوا ليقت 0 ةزرلا ه>و ءاكذل هيفو ىكملا نبا نع يطسولاب ليف فيفذ هل اضيا هيفو
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 رم لوق قيتع ىنأ ْن دعو هلثم قص نعاَر هتقيط نم دحال سل ةعئصلا 0 ءانغلا ديح

 2 لاقنايز رملا نب ( ا ) كققسف كل ميل 5 1 ماع لع نأ هدابعإ محرأ هللالاقف اذه

 0 ع نا ةاورلا ن م 3 بعامج 5 ىثر لأ ىحتي نب 0

 تل لوش امفو ها نب ةيراح

 د كافكا ذأ 0 اقوا د القت ةديمح نم باقلا 0

 لوش اف ا ا طاو ىلا ىحب نع ىلع س ولاب ليقت فيغذ كيعمل 0 :ءلا

 0 ومص

 رباصف ءايحلا 0 ا ما د ندا هديه نع كل له باقاي

 راق 0 رددعأم ا د 2 5 0 د نءمباقلاف

 رداق ةدمح د_:ءام ىلع تلعق * يذلا ل اق ا :؟ ىف

 ا قارفلانم 0 ناد 2 ىاذ ةدرمح نملك ََىَح 2

 'فافللا ىلع نب نسحلا ( ا ءرصتبلا يرحم يف ةيابسلاب ليقث فيفخ دبمل ءانفا
 2 نع ناورذ يحأ نإ نع ىلمتسملا 0 وا نب >> لاق هنو 0 اكل ن1 نه لاق

 ذ لاف بي ىغ ا 2 ينثدح هل ت ا ١ أن دل ل كرد لذ

 نمداحو نط ضرعتف ن حح> ا 0 2 يغب يراو> ن ه ةودسأ هب زاتحاف 0 تا كعمم 1

 اذهكالوم ثعباف دغ ْق تاح راخانا باضٌلا | انأإ نهادحا 4 تاقامت نيح> مايأ ةدم نهدشاو

 نومدج وف رحسلا ىف ن وللا يف ه>وو كلذبرسف ا ارك نوكت ة ِ 1 هيلا عقدي انو لا

 تجحرخاف ب ءانفحتأ يتلا ةر ؟ ذتلا باطخلا نأ ىلع كا فدا دانا ع 3 اقف نكر

 3 انيط عدوأ دق 1 نأ 3 هب هلا ن ناح راك هنلا 50 ناقف اموت "لفقم افيطل اقودنص كا

 لحرم دن 2 ةحاولك لع اذا او تا ا براضملان م ءولمت وه اذاف 2 هحتفو ارهود

 را صوب وو دلاخ نب ْث 0 اهدحا ىلع نامظع نار كن اق فو 17 0 ناحم

 00 5 ا نإ( لا ذشو ىلع ا لاقو دلت ةهعسدر هد يأ نب ر ءرخألا

 0 ا ةهنع 0 ا و هسا 0 31 جذل ركل 00 يلا عفدو 7-0 ا

 هيلع ن م يلا هعق دق ادحاو ادحاو 6 أ م 6 02 ص ااهسور هل لاقف 5 كار 2 0 لاقو

 و. ا مدح اذهام كحو هل | ولاَقف يلاذه لاقو همسأب يذلا ج 3 6 مف أ,ةرفيتح هينا

 0 ع ا لاق يلوملا اذه : ىنثدحو لاق هدم د وطارهدكلذب ا اولازامو هئم

 ةناللق 00 م يللاقف ةس اج زوجسمإ ىم يتح ىددب ىف رع انك وت يع اموي جر ٍِ فعضو 0 دقو

 ايف لوقأ ى حلا هذه لاق 6 امتداحب لمحو اهدنع سا>و 8 ماع 0 ض ملا لدعف يلافلا تن اكو



 (دةه)

 كسصوص
 رحملاو ماقملا نيب نيشمي * اهنوسنوةليل اردنا

 رقلا ةيثك انوه نست © انطق امعاؤت ان "انجاشم
 ردع يف فاوطلا ندسفنا * اهفطالت اط برتل تلاق

 رفح يف تاب هن زمغا مث * انقرعيل هل ىدصت ىموق

 م 0 * ىلأف هتزوغ دق اط تلاق

 روسلاب مومهلا ينترتعا لب * 2ك ينداع ىليا> اي لب
 لمربتاكلانانسل امفوور٠ع نعىطسولاب ليقث فيف> يناثلاو لوالاو سداسلايف حيرس نبال ءانغلا

 نب هللا ديعل اهفطالتاهل !١ ناو | تلافووهعاطل ولان لمر فيفخ رج الل اممقو سنون نءودهنع يلطس ولا

 2 دئاف ىلوم ديعسي الو اضن !ةنع ليقث م .ةخ لالدلل هيفو ى :اشهلا نعرصنبلاب ؛ لمر فيفخ سابعلا

 نْح بسنيوبتاكلا نانسولا هل نسي نم انلا و هو اضيأ ىماشطأ ن نءنوا امن يناثلاو لوالا

 نأ نإ رع باطخلا هنا لد كا تلاقوت بلا ىلا أ َ تماطأف !هنداحي اهعم ساح ولاقهيلا نادس

 نا اهبإب ن نود هنن رجح دق برضه ىلا نخ نلاف هير لأ نعت نتذك ناف يدنع ةعيبر

 ءانابيتافءاملا لاق كلا ا 3 رشلايأ هل تلاقف رمع اهاقستساف نرمي هيلع نْيعأ ن نكس هلع

 نيراهتو ىراوخلاحاصف زحاخلا ءارو نم نوهوحو يفو نملع هحفدم ام مث هنم برسشف ءام هنف

 تكلماف ينيمولتاللاقف نسلا اذه عمك وفسو كنو عدتال كليو زوجعلا ل تلاقف نكحضي ناعجو

 ينئدح لاق نابزرملانب فلخ نب دم ( ينربخأ ) تيرم د تلعن نع > نه تعال قا

 0 ينأ تعمس لاك ىدسالا ته رط نت لع ىنادحل لاق يناذ.طا ءالعلايبأ 5 روصنم ن دحأ

 تح اهعم يبث اهابح همجي أف قارعلا ا نم ةأرصا ىأر ذا تنبلاب فوطي ةعسبر ىلأ نب رمح اهي

 0 انه حاصيال اذه نا تااقف اهطخو ةندشتاو اهدشانو اهمداق اهانأ مث اهعضوم فرع

 لاقو مهس ىنب نم هل قيدصولا ءاح اولحرا املف كج وزن ىلها ىلا ينتبطخو ىدلب ىلا ينتج نا

 يأ مث يهام اهل رك دي ملو هديب ذخاف م هل لاقف اهماع يندعاست نأ ديرأ ةحاح كيلا ىل نا هل

 مويرفس ديربي 1 ىف نينيسلا كقرالا نمو سلس كو حو انك 0 ا كرف هلزنم

 لزيو اهراشنو ةقنرأ رط لوط 3 را ثداحي مهريسب راس مث ةقفرلاب قل ىتح دفحم لاز اه نيءوي وأ

 نبات ةحاووس تناك ابنا هتملعافاهدعو اهز اهلسار 3 < ايانآ ماقأف قا رعلادرو تح ت كلزتتادإ هد

 لاوزو اهدالو | ةقرف فام اهناو جوزتت | ملاماهيلا 2 0 اوتام ملأ دال اذ اطرع

 اهوأ يتلاه ديصق كلذ يف ل قو 5 ماعاهدرفتر دعا 1 هيلاتثعب وةمعتلا

 00 ناك نمين# "عا يل

 (١)مذ ذاىلا خاخ نيب # انهوم بكرلاب فاط

 سوماقلاز 4 هاةثدملاهيف يذلا يداول || مضاو عنو فرصي خاخو هئيدملاو 1 نيب خاخةضورو )١(
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 م. هلاو ملا 0 م

 هر الو لكن نع < ادعاشالف ا

 ملالاو بلا جعال * ينفشو رمحاي تلق

 لا يذ ففخلا ةلل * اط لقف ادنه تئا

 ىيبرلانسابعلانب هللا دعاه خو ساويو قدسا نع يطسولا يرحم يف ةبابسلاب لمر فيفخ كلام ءانفلا

 ىماشْلا نعرخخأ: لمر سابعلا نبةللا دبع ن نك نأ ردح, دو هنا نيو مع ةناورنم لمر ففح

 ا ناك لاق 1 نعةشلاعنبا هم لعمشسأ ل نيسحلا انثدح لاق فاخ نبدمع ( ينربخا )

 هلوق دشنأ تح دربلا دجو دجنأ اذا ى ماع رعش لاقةعيبر ينأ نب رمع ا دل

 رصخبف  ىثعلاب مو 0 ده كح ارا نجلا اذامأ الحر تأر

 امدح لاق يلهملا رصن نب ب يح ق1 رعشلا لاق تح يذم اذه لازام لاقف تاسالا

 نابزرملانب فاخ نب دمحدب هوجو ىطاخلا مهار ١. نب نامع نع ىمع ىتدح لاق.راكب نب رييزلا

 نابع نء يرن زلا ديز ينأ نع يتنملا ينربخأ لاق نابا نب دمت نع ا 1 للا

 ىب نم هموق سلجم يف وهو نينس كسن نأ دس ةحز نر تينأ لاق يبطاحلا , مهارب أ نبا

 لاعت يللاق ناك دقو يل في رظ ىل بحاص ىبمو هنم توند مث موقلا قرش تح كر موز 0

 كمرك 1 باطخلا ابأي يحاطهللاقف "يش هنم هسفن يف قب له رظننف لزغلا ري ىلع ةحمن يتح

 , 1 لاَ اذامو هل لاق مثهيلا رم رظنف لاق ف 1 يرذعلا ند هللا

 ىسار اهوحم اميرس ىوهي را *# اهدوم يف ىمار فيسلا ايز> ول

 اذام رمع لاقف يرذعلا ةدانح رد هللو تاقف نس>او داحا دقل هاه لاقو هلوق ىلا رمعحان راف لاق

 لوش تلقف كحنو لوس

 7 دعل نم اهنتسم تف # اهافغم دعب ىملس كئعل ترس

 تكوأ 1 اهلانم ت : ناد * انل كادع ن:زاهدو زلهأ تلقو

 ع

 اهالست ئأسأي سفن رمضتو * هل ءاقل ال قارف لوقااك

 اهاقبأ توملا تيل توءالسؤبا « الأ تاقو ىنتع ءارل تود ولو

 ناك امىنامترك ذو ًانك اسيلءامجيهدقاو ا داجأو نحأدقل كسباولاق مث مث رمع كحضف لاق

 تاطخلاابأي يل لاقف تيرخلادلاخ يف :اناذا نيلاح ماوعأ ا اا كيتدح الو انو ع

 3 دنه نيف رضحالو ودبيف نولثم رأ م اذكو اذك عشوم ندري ًءاشلا لق ةوسن عبرأ يب ترم

 تلقفتنأ نم نكلعيالو نهار ظنلاب عتمتو نهم دح نم عمستف أر 11 نوناننأ كل لهف ةيرملا ثرحلا

 ك1 مالا رك داق ل دوق لع نكح مثيلا سعاةسبل سبلت لاق يسفن ينحا نا يب فكو كحيودل

 نأ ينالأسف نمهرش تفقومأ نواع ت لش نسل م دوعف ىلعتس.ساجو لاقامت تلح نودع تمحه

 ىباسعأ اي كحيويل ناقف مهريغو بيصنو 0 ليجحو جورشكل نجعل نودكلو نهدشنأ
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 ابا

 نوضعب ل نبا مثفيدح نيجعاو ا 0 نوعم تندحم مث

 نوع هللا و وهف نحادحا تلاقف 4 هعسمر يأ نإ نب 0 هبشأ ام ناوحالا ادع فرع اناك نضضغبل لوش

 مويلا نم انتعدخ كا رأ رمعإب هيه يل تلاق مث يسأر نع اةقلاق“ دم انع تعزماف اهدي دنه تدق

 لاق ريدك ن نحف ةئه ًاوسأ يف انيأتل كيلا هاتاسرأف دلاح كيلع اناتحاو كانع دخ هللاو نم لب

 هاد تحبص/اومايأ دن ىقيأر ولى: عمسأ رمجحاي كحنو دنه تلاقف تيل

 ةارتعاب تيداتق' ئمجملا ةستمواكنكلا لم ىسيلذل ا - ىلا ظنف يبيح يف 2 تلخدأف

 نرعدو 3 * ةعاس.٠ نوثداحو 0 كوخ 2( يف تددمو اندلاع هاك هأكنم اان ثي رمغ لاق

 اعقلب سراود تايلخ_ نطس # اعبرتلاورادلا فيصمتفىسع(١)

 اعزعز ءابكنو البو هلمامم # تلدب س.غملايداو نم حفسلامىلا

 اعددصتب نا شح مذاو عيمج * يوهلا اذا دنها بارئاو دنهل

 اعشعشملاقيحرلا ىقاسلاقفطاذا * هحازم ناك ءاملا لثم نحيذاو

 اعضوم مرصلابلطي انيدل شاول © ىرتالو نيحشاكلا عيطنالذاو
 دابع نباو عما>نبال هيفو ةيناثلا ورمع ةخسن نم يماشهلا نع يطسولاب ليقثيناث ضيرغلل ءانغلا

 ءانغ هيفو لوقي اهفو مهاربا باتك نم نان

 اعنقدتنانسحلا اهاهزهوحو * تقرشا تملسو انفقاوت املف

 هع كل اتو * ينتفع امل نافرعلاب نولابت

 ا نسق الك اعا ارذ سيق, * متل ىوطا بابسا نبرقو
 ةديصق هو سنجم ريغ(”) مهأر اكاتك نع نأ عم عماح نب الديفو يماشه || نع لمر دابع نبال ءانغلا

 هلوق هيف ىنغو هذه دنه يف هلاق اممو ةعئص هيفام اهني ترا ةليوط

 اةاسطل“
 قطن نا ربخيف لاض يذ ةقريب * قلخلا لزئلاولالطالا لأست+أ

 قيتغان تيناوللا قالة وشن وكل < 'ىناك تلظف ادع كرد

 ديعمل هيفو قحسأ نعرصنيلاي رجم يف رصخلاب لوالا لقت ٠ طسوالاردقلان «هنلو د رطعل ءانغلا

 اهنمو ىطسولاب ليقث يناث ضيرغلل هيف نأ شبح رك ذو يماشهلا نع ىطسولاب لوأ ليقت

 هذه هصنام مهاربا باتك ند هلوق دعب ةخسن يف ( ؟ )اعبرتملاو لالطالا لثست ملا يورو )١(

 ا امموطلخو كلل ضعلو هذه ضعل نونغلا ىنذي ةطاتخما ,عيمح يف ةعنصااولوالاب ةنورقم تاربالا

 هلع ف هودعحعصم هأ



 (ا7

 1ئإ

 ب

 5 0 1 د انهو ا

 سا د أون فىرلا تاب مث

 ان نوللا حضاو د تدبأ م تدِسو

 ليقو ورمع نعيطسولاب جزه مكحل هيفو رصنبلا ىرح يف ةبابسلاب ليقنأ فيف زرحم نبال ءانغلا
 اهنمو جحسم نبا ىلا زرحم نبا نحل بسني نم سانلا نمو نامي هنا

5 

 ةهكس وع

 0 ا اذا اه د ل

 | عمسل مالا 00 امدساب نان د يتفاق كلنرةباغال اط ناقف

 000 اخر فرصا كورلا ل اقنلا نمطسوالا ردقلا نه هنلو ضي رغلل ءانغلا تايسا و

 امو حرس نبال هنا يملا نبا 0 قحسا
 2 7 ٠9»

 ! لك هلاك سو اح < امك دم ةو يبامحسأب تاأامل

 اَراَو يذلا نك نمو 0 هل تيشاو ىحلا اذ نمل

 اراز رئاز نم مكب الهسو الهأ * م 9 راد تمعل اولزنا الأ

 اذاطنا نيثع هب ءايظلا رفع * 0 0 م عبرلا لدي

 ينال هيفو ليقث فيف> سن ويل هيفو قحسا نع رصنبلا ىرحم يف رصنخلاب ىلهر حرس نيل ءانعلا

 . هلوقادبع يك اذ اهف يتلا ةديصقلا هذه هلو رصنبل انجْزه ةراف

 ا راكذتف ئابانلتج اهو توقأ د 1 ادلأ ريختسفافق ىحاصاب

 0 اثم ا رمس هلم 3 دقو

 اراسوأ ءايحالا ن اقا نمش 3 هك هيبشال دنهو دنه نوف

 اراعشأ كا 8 < اقفاو باطلا أ: ثل لوه
 اك 05 نلاع رمل ةيلاطا شمل الا نيعر 3
 ارك نرك ١ امومال وها و ساوزلا ل

 أراكتا عجرلادعب فرعلاب ناد * انئاكر انعيرو انفقو امل
 و 'اوص اع



 1 لاخلاك يملا ىتغمو * للطلا ىلع عبرت ملأ
 للغش ند ناك دق احلا ته نأ داب

 لج ىلع انك ناو #* لحمت الو مت اولاقو

 | لمعلا نم ىتلن امم * ويلا كاوه يف لياق
 أل انهو شبحو يىاشطا نعل مراضيأ هيفو قحسا نع يط ولا ىرجم يف قاطم ىلرقنينائ عرسنبال ءانغلا

 ٌ 6 وص ١

 3 نييلللاب د 0 باقلا اذ جاه

 لايشو 7-2-0 * امصلا هنآ تربغ

 ب # تلسرأ دق ادنهنا

 لذعتو يدفو * يتحست تاسرأ

 ليدي نيتصغ نيب * هليل تاب انيإ

 لوله بصع درب * تح نيع تى

 هنأ ؤرمع 5 ذو كلل هلا قدس ركذو رضنبلا ىرجم يف قاطم ىلآ# فيف> تايبالا هذه يف

 نإال هنا ةيناثلا هتحسن يف ورع لاقو كلامل انو زرحم نإال انا هيف نا سلو نأ دوور نا

 لمر حرس نبال هيفو حياف نع ريئابد كلذ" لثم تورو يط ولا ليقث فرفح ينئاطلا روزرز

 | يداهلا ىسوم نت هللا دعل هيفو قدحسا نع رصنلا ىرحم يف ةبانسااب ىءاشطا ةياورو هعومج نم

 | هيفو يماشهلا نع ل_مر يبجحال هيفو ىكملا نبا نع عورصللاو رضا مكمل هيو ليقث ينا

 | رك ذ قهر. فقح هيقو لوحام هنآ يخي ذو رع نا ىلا كلا نبا بسن كو

 اهنمو زري نبا نحل هنا يماشولا
 و« ' وص ١

 دحولا ن٠ . ىنحأ ام ينبع # تدجحدقتو يردب له حاضاب

 يدع اهمالعأ ل * تسرد اهراند 15 ذك

 دحلا كليو ءاسثعلا تاذ #« انساحمو ايدام ترك دو

 7 »2# ينواعت 8-5 ةلا مرو

 اهو رح ناملا هريغل | هشو يلع - لاب لم ىملا ىبحيل ءانغلا

 دس وص .

 دحن امن انسفنأ تفشو + دعتام انمز أ ادع حل

 دنه ىلع ةتعم تدد

 0 نه زدجحاعلا امئا #3 ةدحاو ل تد.دساو

 درتش ترعتو موي تاذ * اطل تارا تلاق دقلو

 دصتق الما هللأ 1 #* ىنرهب يناعني م

 ( ل يناثالا 13



 اهنفو متل هنأ لاقيو كلام نح هنا لاقي لقت يناث هيقو دحاا ىلا هيساي لو رمصتيلا يرحم يف أأ

 اممو يماشولا نع ىلعر فيفخو قحدا نع رصنلا ىرحم يف قاطم لهر ناط هيف حرس نبال

 نا ليقو ميدق نأ حيرس نبال هيفو قحسأ نعىلعسولا يرحم يف ةبابسلاب ىلهر حرمت نبال ءانغلا ||

| 

 اهو يماشولاو ريئاند 1 ليقت فيفخ يفاهعلل هقو ورءع 02 رصبللاب لوا ليش صاب رغلل ءانغلا |

 ب4

 دوت نه نيعلك يف ندح * اهلناقدقو(١)نكحاضتف
 دنا انلا يفناك اعدقو * اهلحا نم هتلمح ادسح

 ريغ سنوي باتك نم كلامل نط هيفو قحسا نع رسدنبلا يرجييف رصتخلاب ىلار حيرس نبال ءانغلا
 ألا رصتخلا,لبقثلا فيفخيف قحسا هرك ذو ور.ع نع رصنبلا» لم را فيفح حرس نبال هيفو سنحم

 - / «٠

 اورمشناف اودغ امل * رك ذلا ضيرغلا جاه

 *©7 ردع تركام. * ىدل دكه نديف

 روخفلا كا فتح ع اعنطلت ذا حكح

 انا

 م ملو دله ىلآ ماه # مرخغ٠ فاد باقل ناب

 مد يذالو محل يذل يلبق * تدب ليلب:سءشلا بسحام

 مدقالا نع ف دالا كفرصي #*# ةلموذ كلنا داو تلاق #

 ا كاع لولا < لمت كا ل اهل دلك

 امو رفع ن: هللا ديع ةالوم' ةرامعا را هيف

 م سس ومص 46

 لئازريغ يوحدتنه نم دواعو د لئاطب يناصتلا ا ياصت

 لباق نود يرا دقق الت نما * يونلا ةنرغتعدضتلاق ةمع
 لزانملا نرقبإ, اهم ةرم انل * اهلوق سناالايشالا م سناامو

 لجارملاد ربنيعلاذنع ثيغلانم * ع نيتلخالا نيب ةلخنب

©» 

 ١ كس وص

 يبابش ىنعيهدزاو * يناصتلا ىف يبلق ل
 بان ريغ دئاوف دم نه يوط يقاعدو

 صاخ فانهالا سوماقلا يف لاق دوت نم نيع لك ىف ندحاط نلق دقو نشاهتف يورو )١(

 لا فتاهللاو ةفناهملاك ئزوسملا كحضك روتف ىف كححذ وهو ءاسنلاب



 باكس |اذاء١دنان#_.ىلا تضاف | تاق

 بارتقاو دو دب .# دلهم ويلا ينتفحنا

 ْ باهذو ءالفل * ارط سانلا ليسغ

 أ يدسالا يلع ونأ ين :”دح لاق نانزرملا نب فاخ نب دمع ( ينريخأ ) يلعسولاب لَمَر قس

 ع ناك لاق 0 ثرقلا ركب يف نع اع نب يسوم ينأ ين هلل لاق حاد نب ىسوم نب رشا وهو

 تدل ةمعنلا رم اهملغ 30 أما تلّقأ ذا هلوح هنا 0 هب رمضم ءانف ىف ىع اسلاح ا

 | هللا كاج هل تلاق كتءاح ١ اقوم نانا لاقف ةعيبر ينأ ن رمع تنأ هل تلاقف مالسلا رمءايبلع درف

 | نح ااه لاق اسنح يضر ملك أو ًاقل> مهعأو اهو نانا نسحأ ةثداحيف كلله كبرقو
 تطسوت اذا تح كدوقأو اهدشأ يت > كينيع نم 00 00 لاق طرتش ىلع ت تلاق كاذ يلا

 | تكق كي 0 ينآ تح كجارغ ادع كب كلذ ليفأ مث دعلا تال ديرأ يذلا مولا

 | انآ" اذاف ىهجو نع تفثك تدار ادا كورلا ىلا يب تبا اماف رمع لاق هب كلذ تلعفف كنأش

 ا تاق هير تاق رك ع تنأأ ااقف تلو تءلف الاكو الاخ ظقا اهلثم رأ + يسرك ىلع ةأرصإب

 ل اعلا تلاق كءادف هللا ىنامح كاذامو تاق رئارحال حضافلا 0 |اق 0

 «© وص

 م ًُ ١ نا ىلا 00 د ىدلاو# ذوي 30 نشعوت لاق (0

 (5) جر و ' 0 نا 2 #*« ”تءستف (0) 1 3 5-6

 جتشم ريغ فارطالا تضخع .* هسم فرعءتل ضل هل

 ا (0) جرشحلا ءامدربب فيزئلاب رش: # ايءنور_هب اذخا اعاف تمثلف

 تءاح واح نم تماق مث ينع جراف قت 0 ءرصنإلاب لوأ ل ا. ديعلل ءانغلا

 دقو ىنيع تالخ ىتتكرتو تأ ةرصنأو و ينارضم ىلا يب تونا ىتج ينتحر >أ مث ينع تدشف ةأرملا

 ١ كل له تلاقف 1 اذا 2 ا ىليل تبوملاع هب ىلات هلام نزكلاو ةباكلا نم قات

 كلتباذا تاخد املف عضوملا ىلا يب تونا تح سمالاب اهلعف لثم يب تاعفف كناش تاقف دوعلايف

 | ةموعد يف كلوش تلاق كءادف هللا ينلم> اذاع تلق رئاركلا حاضؤاي هبا تلاقف ىسرك ىلع ةاتفلا

2 
 دسوب مل ةناح نم لمرلا ىلع # ىتا اهل تلق نييدثلا ةدهاو

 دوعأ ملام تفلك دق تنكن او * ةعاط كرمأ هللا مسا ىلعتلاقف
 ددزاف تتشناودو رطمربغ م ف ىنتحضم تلاق حا حابصالا اند املف

 مهصعلإ اهانعو هريغل يورو لاق ودا روعم نب 1 ا ل تايبالا مله بسلو )51(

 يورؤ (*) يتوذأ 1 أو يبأ شعو لماكلا يف ىورو (5) يط وسلا هلاق يئاطلاسوأ نب ديبعل

 ةراحملا ىلع ع يراا ءاملاوه عيت (0) قضت مل ىا جرم مل (4) اطوق ةفيخ



 يلتلاقف تددر مث تجر - تدقق نع جرخاف 3 تلق مث يعاشهلا نع لوأ لش كم لهال ءانغلا

 نآلاتاهكتيصقال كتنداحم نك را الاو كتاحات يتبحو توفلا فوخو ليح !| كشوالول

 ىلالخو زوحعلا تاطنأف تضم ين لكب مهملعأو سانلا ل تدلكف د و يدا قش

 زوحعلا كلت تءاحو ىندريف ا 1 3 هقيدب تلخداف قولخ هفروتب انأ اذاف نأ كد تلا

 برضملا ىلع ام تب رضف ىدب دكر يرق تاع ترص اذا يتح ىلد وقت ىل تضمو ينيع تدقق |[

 همك را هناك قولذ هيلع برضم بادىلع ينفقوي ا تأاقؤ لاول توعد ايف ريضه ىلا ترص م 2

 ١١ برشا اذاوةيرط فكلانانأ اذاقدعم تضف ملاقفمهضعب ءاج ناثبلا مل مهر دةباسم هلو رح وهف

 2 || ترصيقاهعم ترش ترفن اماف ليح رلا ةيهأ يف تَدِحأف ناورم نب ل دبع تئب ةمطاف برضم

 1 ' ]|| اهءافق ةعسر نأ قبر م اذه اط ليقف كلذ نع تلأسف ةليح ةئهو برضمو باش اهب رطيف

 0 ا كتناغام كحمو يناحضف نا محرلاو هللا كتدشن هليىلوق هيلا اهلسرت تناك تلا زودءال تلاقو هرمأ

 2 ]|| ةمطاف اهلتلاقام هبلا تدأف هيلازو>علا تراسف كمدب طشناو ينحضف الو فرصنا دو ىدلا امو

 0 نمصيمقب هيلا تهحوو تاعنف مربخاف اهداج يلبي يذلا اهصيخقب ىلا و ,فرصنعي تل لاقف

 كلذيف لاقو فرصن | قشمد نم لابمأىلع اوراصاذا يتح مهطلاخمالمهعبتيل زي ملو افغش كلذ هدازفاهيايش

 كيوص
 0 راقت -_- ل تعال نا يردص يتحا + ةادغلا قاض

01 0 

 ٍ | ٍ صدل ا 1[ ل اشاض 2 تقلع يت لأ ةمطاف تك دو

0 
 هلوق هيف ينغي امم ةديصقلا هذه ىفو 7

 0 ١ تيصسس عم |

 0 رصخلا ةفيطل ماظعلا م> #* امب ريبعلا عدر ةروكمت

 2 د تا هلع ىرخم 2 تقر دينع اها ناكو ٌْ
 2 تاسالا ماكو ًاضأ اهعماح نم لمر مدل هقو ةعباح نم ' لجق* قا ىدهملا ن مهأرب ال ءانغلا |

 0 هيف تلو |

 رفق ةدلسب ضايرلا يعري * قرذ نداش مدآ ديمو

 نضاذ ترتكاو ءاققلا قحم 2 < [ايلطم» تار ا

 ردصلا ىلع اهعمدم لبماو *« مهدمب يات ع تودانتو

 رهصلاو دولا لهاو ارط * اهبراقا يوذ تيصعدقلو

 رحسلا لخاد كب مأت ننجأ * اويذكامو اواق دقل ىح :
 نب ديلولا ىنثدح لاق نابا نب دمم نب قحسأ ىندح لاق نانزرملا نب فا نب دم ( ينريخا)

 )00 || رمعلمج ةكم ناو نب كلملا دبع تنب ةمطاف تمدقامل لاق يشرقلا ذاعم ينأ نع ىذحقلا ماشه |
 1 نمو ناو نإ كالملا دنعنم اقرذ اهمساب اهرك ذيالورعشلا | مف كوت : اش رخل ةعسر يأ نبا | ْ

 ١) ]| لوقياتن تحمر اواهجح تق املف اهمساب نضرغوأاهرك د نا هدعوتي هيلا نتك ناك هنال جاححلا |

 1 ا فش نازل اجل ا



 م يح رحال ص يح

 ب

 تت
 ليحرلا موي لبق تم ينتيل * 0

 ليسم 0 يممدو ف * وخلا ةدشنممالكلا قيطأال

 ليعا كلب قلب انالكو « ىعومد تضائو اهنع تفرذ

 ليوتتلا نم ينشب ائيدح وأ كالو ما يلح تاجا
 1 د + لكم اليل[ قوق لاخاخلا لظاو

 لقلا تَدِح نيالا يك ده الو ةجللا تاق مللت

 | لقت فيف> لداعل هيفو قحسان ع هاشالا ةليلق تاوهازم كدا اه هلو زر# نبا هيف ينغ

 «ينرخأ) يماشطلا نع ليفت ين نا ينأ نب هللا و ىلذوال هنأ لاشو ورمع نع رصنيلاب

 نأ هربخا هنأ بخ ندع نع اصلا نب نوح: لع وأ رحإ كف نابزرملا نإ فاخ نب دم
 كدر كلل 1 تح ةمطاف يف لاق ةعبر نأ نب رمت

 اني / وء

 اوردص ذا ىملا لوو * 0 فش ليلا

 رجحلا طو ترد د اط بامقلا ا أورض

 2 رد ا سا نع ا املا ع 12

 ا انتكم ىلا تقرطو

 هبوب شح | أو ْ
 ني شرف ىلع مر اذاو

 ا بضع يمهمو *

 ري مه ىمأ 0 #*

 ردتخم زخلا لاجح يف *
 اوروس ام لوط نس مون * هقر سارح الا هلوح

 0 اورمس مما الا كاذ * اولتق امو ىلتقلا اوهشا

 رفخلا ابنأش نم" ةزخ د 2 ليولاب تعدف

 5 يأ دق يسفن بو *

 اورضح دق ءادعالاىربو *

0 

 د أعم ىال تلاق 2

 انف رام "هاج نيف هلآ

 * ردقلا هقاس ينيلو «.انتاع ناك ياقشا

 رجحلا اوان ناو * مكضرع نود ىض ع تلق

 | رك ذلا ينفش يليلخاب يفو * ضيرغلل * ًامتتكم ىلا تقرطو * عم ءانغ هيف امث ريخالا تيبلا اذه

 ينان * انقرطي ءاح دق هلام قو 0 ىلل تلاق مث # ىفو * مكضع نود يضرع تلق * يفو

 يمس ولاب لمر فريفخ ةللا وتم ةعل رأهدعل امو اط بايقلا رم اوبرض * ىفو ور<# نع يطع ولا ل 5

 فيفخ [- نبال ه دعب نيذللانيّدنلاو ا >الاهلو> ردنا مر اذاو هدعبوتقرطو ا ىلذبال

 | فب 317 ىماشط | نعه ريغ ىلا تسنيو رجالا هبا ااه لوأل قت همسعل امفوورمت نع يطسولاب لقت ١

 | لجر نعز .زعلا دع نب كلملا دنع ينريخأ لاق راكب نب ريز 01 لاق ءالعلا ينأ نب يم رحلا



 لا ديع نب قحط تفي ة دئاع يأر ذا رار مير يأ 35 0 0 سس

 0 اذهناف ارم ل قا هل ىلوق تلاقو اهل ةيراحي هيلا تثعف هسفن يف ||
 اهف لاقو ًانسح الا لوقيال كم نبا اهل ىلوقو مالسلا اهئرق | ةيراجلل لاقف :

©»©» 

 اهاحيعرام للقلايف ىمح * يدع ىمتتلا ةنبا ةشئاعل

 اهار لهس ةضورب دوري * ىبظ ىميتا ةنبأ ينرك ذب

 اهاوش هيد ش0 كاوش ناو ان نييثسم كقاسإ 0 يوس

 اهاك دقم>سأ نينتملا ىلع * يندن يهو عزقا ريغ كناو
 اهافك هب تفلك دقامىو- * دوب فاك ملو تدعق ولو

 اهاقر تبلغ ةيح ملكأ * ىنأك اهلكأ اذا لأ
 اغارد قدح ليها دقو #* ىرستت مونلا دعب ىلإ تيس

 ييبرلا ساعلا نب هللا دما اهفو لوأ ليغ ةراف ينال تايبالا هذه نم نيلوالا نيتيبلا ىف ءانغلا ||
 1 ةيشلا وهو ديعم ىلا تعذب مم توصلا اذه نا قيم 1 يماشهلا ن ع عي ليم ىف

 ينب نابتف كلذ غابف ةريثك اراعشا ايف لاقو لاق هتقيرط رك ذي ملو تبن نع هوري مل نال هءانغ |

 | نولفغتو مئاظعلاب اننانب موزختوتب نفذقيل هللا اهترم نب ميت ينبا مهل لاقو مهنم يتف هايا مهغلبأ م
 : اع هو رع أو كلذب ءوهلاخ اف ةعر و فاي + ىلا هللا .ديع نب ةحاط دلوو ركب نأ ل 0

 ا اهلوأ وأ هذيصتاهمسا نع ينكو | مف كلذدعب لاقمث ادي رش فياهرك دل الثاو مهل لاقفمهغلب ||

 د :

 ارح انك ال ب راتت اندر. 2 تررادا ردنا قأ 0
 | قوطيو جملا مانأ ةلشكاعب يدي رمع لزي ملو لاق سنويو ورمع نع رصنلاب لوأ لقت دعا ءانثلا 0

 اهيلا.ر ظنف ةرفاس راما يمرت ىو اهقفاو يتح اههجو يري نأ ه 00 تول نص رو اهلوح |

 لاقف قافاب ةهراك كنم اذهل ت تنك دقل همأو امأ تلاقف ا

 بسس وص
 تحتم نم )١( يملا يف لهو ب<* اه دي تفك ام كليا قل

 رد و ادبأ | اهل ايش * رصبعتسل تلقف ءاس لت

 صهدلا يف لهو ةخسن يفو )01(



 ندحاالا ءاقل 1 حا * تبحوت ن ات مئانح ناكف

 ٍتَدكمَو قدصم نيب .كلقلاو * ىل ناقو ن.عزا» رظنأ تلبقأ

 نك وم ىف ةمقع لاا 02 7 يشع اهتيقاف

 بجعم شيع ءاواغ يف ءاروح * اهضايب نيرظانلا ىثعي ءارغ

 ل مل اهبل كنيط تبلج * اهئاوسو اهتم يتلا نا

 شات كا شلل اهفوورمع نع يطسولب لوأ ليقث عباسلاو عبارلاو يناثلاو لوالا يف دبا ءانغلا

 لاق قح-| نع نافه وبأ انثدح لاق اص نب يلع ( ين ربخأ ) ثااثلإب هيف أدبي يماشمملا ن ء لقت

 اخ ةلغب ع ىهو ةكع ةحاط تنب ةثئاع ىتل ة هللا 0 نب رع نأ يريبدلا تبعصم 1

 اهدشنأف تفقوف من لاق قسافاي تلق دقوأ ن تلاق كيف تاقام 207 يف اه لاقف

 كتسصوص
 اجرح يتهرتال اتم (1)يرشنتنأ * يف كل له ءابهشلا ةلغملا ةبراي

 فتد قشاع يف ركل له ق١
 احرف اندنع امف كل ىر اش * هحلاعآ شع دا ادب تلاق

 اححح انتين د ناذف * هجلاعن ًاظغ انلمح تنكدق

 اجضن اموظيغن مكمل تاك أ[ * انب تامف دق ام عيطس -اوا تح
 ام 53 ا حرسنإال هيفو قحسا نع ٍرصنبلا ىرجييف قاطم كراش حيرس نإال ءانغلا

 ابف قحسالو يطسولاب لمر كح اهادجا نأ يماشهلا ركذو ًادحاو الا اهنم سنجي ملو قحسا

 نيع ةفرط انتدنعام ةذيلا هذه برو ال تلاقف هتءنص عوم ن٠ جْزه اهف قدحسالو يلعس ولاب جزمه

 تايبالا هذه ماكو تراسو سدع اهتاغيل تلاق مث طق

 احم الو يباق نم كرح خام * ها مح يذلاوالت اف

 احلم الو انم مك ناب ذم # هب رسب يش نةننلقلا أر الو

 احاتخم باطخلا بأس نذ ريغ يف *# تكرت دف هنع اهلئانب تنذ

 ل تفرصناو اهحح تنحف َىَخ ا ض رعّشي نأ ند افوخ 3 قئرو هيرادب ةشئاع لزت مم لاق (]

 كلذ يف لاقف ةئيدملا ||
 نطولا عابتم باقلاو ىوولل آن نعءظ رجحفلا عم ىوبع ند نا

 نردلا .تذواغ نلقلل ترك ذ « الك تناكو شمشلا ثنا
 ته

 تسوعص :
 نمتْؤم ديشر سمعا رماف # ماه يبق باطخلا اباي

 نمنع اهيدل باق تكرت * ةرظن هيلا ينيع تراظن
 نجأ وأيق لقأ نأريغ د 0 بح -



 وره هبسن يلع ولا ليقث يناث اف

 ظ
| 

 لعر اف مهو ضار لا ىلا يللا نب همن و حرس نبا ىلا ةنان

 وأ هل ةديصق يف هلوق ةحلط تنب ةشئاع/يف هراعشأ نم هب ينفي اممو 3كم لهال

 0 »< وص

 انحأام هقش دق ا * ىنعم ع 1 تاقل نم

 انع ةنيدملاب رادلا .حزان *  ًامحشكاذتدف ىف صخشرلا
 نزلا لئلا اهن رتكحو * اهم يملا ةقرطك كلمَح تن

 فافخلا يلع نب نسا (3 2 ) قحسا نع سلا ير ف هانا لقت فيفح مهاربالءانغلا |

 ل يملا نعرلا درع نب دمح ىدح لاق ينا الغلا ايركز نب دمم امدح الاق فاخ نت دحمو |

 دعس تنب مثاك ىوهي ةعيبر ينأ نب رمح ناك لاق يموزخلا دلاخ ن م ك2 نب تاب مدع

 اهب تاعفف ةسان اهداعأ مث دواعت ال نأ اهتفاحأو اهتقاحو اهتبرضف الوسر اهلا لسرأت هموز تملا

 ا ارا ايلا نحنا ىنأو ةقيقر ةفطلع او ةمأ عاتباف هلسر اهاما>25 كلذ ل ا

 تلاقف تيقبام كتش كلو ةرح تنأف اه :ًارقف مثاك ىلا هكر ل تلسوأ) نادل لاقو هريخاهت عو

 0 0 تصمو 6 كلذ لعفف 0 دخاع م 0

 اهم 011 00 بالاب 0 كاقو م تادف اهلك تاالم تح 2 5 اا

 قدافلا ةسعيبر ينأ نب ريغ تاق كاك ن 0 تاحدق اط نذل تلاك تد[الو لك الو

 'ىثيلا كنم ناكن اذ اهكر 3 نأ هللأ يع كيلع ُل اط تلاقف اهذخأتل اهدي تدق ىناكم ينرقاف

 هلو اذا تاتكلا المعاو تيفو اهدهانق هو كم كنم ينةحا ملالاو هبحأ امم

 ملك ىلا دس ح ول )| هفش دق د يوطارسإ ١ بص قشاع نم

 0 2-2 ملو نيحلال كيلا * يوهلايناءدف ىع كتأر

 ِ و ةرجام رع يف د منا اذيحاي انلتق *

 مكححملا هبا يف ًانيم * هبحو يف لزنا دق لاو

 ملظي هن اهدقي ملو * اناظ اذك سفنلا لتَعب نم

 يبت 6 هيلعجا 3 يمد ىف الق يران تنأو

 ينكح ا امو تنأوأ »* العنب نكيال دع 1

 نم كبلع افينال ومان تلاق لضأ هاك ام 0 قام عادخ هلا اط تاق رعشلا تأرق اماف لاق

  اذك عضوم ف ساحيلفءاسملا ناكاذا هإ ىلوةف هاغر رفظ هطظ 0 لا امو هل 0 تلاق ا

 لخد قد هعم يك اهلوسر هءاح أماف اظ تعاق هن ريح اقةيراخا تفرصناف قى وسَو هيأ قى اذكو ا

 ةكرت رئاعو ملف رتس ءارو نم هل تساجحو اهساجمو اهسفن تنيزو ةئي ىلجأ تأيهت دقو اهلا |



 (مخز

 لئاقلا تس أ قسافاي كنع ينرخأ هل تل نكن
 ًايلق هل يعد م نايدص * :ايص ىمح ريف تيحتسااله

 اينذ ينعرأ النأ دارأو * 1 زاا مشج
 ازد هير تكول 5 01 1

 اطخ .اتماسم لازبال نم * دوم ملا املي د

 ابر ةسستيوهو هتيجأ * ءاذا كيلع ادحأ نامجحتال
 انغ هتود ةرايزلا 5 * هبتقعساذا بيحلا لصو

 #7 ةبظاوم نم ا كازإف

 #* هيوعد دنع كلع ليال

 ابرق هدنع كديزت تسيل

 ان انو دا ردك
 لها ورد ارهش اهدنع 0 وهي اع ناسللا ا يوه اذا ىاقلا نأ كادف تاع اهل لاذ

 ىنجوزتت نا دعب الا جرختأل هللاو ال ىنتحضف نأسدعب هل تلاقف_جورخلا يف اهنخأتسا مثوه نبأ
 يبلهملا رص نب بنَ نرخ هدنع تتامو ناوج اهدحأ نيشبا هم تدلوف اهحوزتو لعفف

 ينأ نب بوةعل نب مهاربا ىنثدح لاق دعس نإ رابخلا دبع ين ”دح لاق راكب نب ريب زاا انثدح لاق

 نك نك ا سما سابعا نب هللا دنع تنب هبال ا ع نأ دهدح نع هي هن نع هللأ ديع

 بسذق امسنب را 6 لايف تهذيب نأ هلقع داكف هللا قاخ ندحَأ قا 5 تسلا نفاخ نائفس

 امف لاقواهب

 الان نا ةلالق ناف لاساو # الحرتت نا لق ةباما عدو

 اليس ناد تام لل + ناو ةفاس كرد ك١
 الحعت نأ اتناف تيوه امف * فلاخ ريغ تئشام رمحا لاق

 القسم يطا لطوأ تاك دف ةجلح فك ناد لإ انسل
 دامو نأ سرك تراغنو * همالظ ند ليالاام اذا يت

 اليهأ بيثك ىلع بيسي مبا 0 نط كل

 ةرووهش.» ةباحس عانقلا الحو

 لقاع ول امي اهقرأ تئيلف
 نال اهفودشن هؤادتبا قحسانعءىطسول !| يرجييف قاطم ليف فيفخ دبعم تاسالا هذه يف ينغ

 تانالا م نم عبارلاو لوالا يف حرس نبالامفو اني قحسانع اها رجم يف يلع سوااب و ليش حرس

 رصنبلاو ةبابسلاب ليقث فيقخ نيتنبلا نيذه يف يشع نب مساقلا فلد ينالو يملا "نبا نع َلْهَر

27 

 دا قم ,يقأد اكل يتيحتا د تدوسنف اهساز نيح تيحر

 المتين أ ف رطلا شعت 0 ارغ نب

 ا نأ عاطسأ ام هن قرب نإ

 0 دبز من دم (يرخأ) ره سس نسحلان ١ دمحل هيفو ىكملا نب ةياورنم ديشن هْوادَّساَو

 نفحرمالا لخدكلملا دنع نبديزينيرهقلا جحا لاق هيبا نع قحدا ن ١ داح 000 لاق صهزالا

 ل ينال عدو



 لزْرملا ىف هانغف ةنيدملا نعلحرامل هعم هج رحم هيل هذ سدر ل َ كلج نا لف هان 1

 00 د مالا ن ./ لأ لاقف هبي ذل مالغ بعذو هل ةلح ىلع هلم ليحرلا دارا

 رمشلا ريغل ريخلا اذه ىوردقو كالوم ةلغبب ةبابل هللاو تبهذ 0 عجرا تاهيه لاقف ةلغبلاب 0

 ع رف 2 ديما عرطأ تيبكلا يشن © وهو راتخلا هال ايف ىتلا تايبالا هذهو ديزي نبا

 فانه دنع نب سمش دبع نب زد هلا حا نب ثرحانب هللا دبعنب ىلع تنب انولاف هير يآ نأ

 كلام نب نسق نب لزاخ نب دنبعتنب ةليع اطلاق مط ةدحل كلذبا ومس تالبعلا م طلاق نيذلا مهو

 1 يب محارب ريغ مح اربلا مهل لاقي مك نم نال نه ىو مث نب ةانم ديز نب ع نب ةلظنح نا

 نا دلاغ ل كيب تش ةلبعتناك لاقةبش نإ رم انثدح لاق يره و1 ازيزعلادبعن : ا 0 5

 تعابف ظاكعب هل اهعيدت نءس ءاحتان اهنعف ةيواعم نب مج ىب نمل جردنع ةلظنح نب سيق نب لزاخ
 تلاقواهتلطف وا ,|تنهر هنت دقن الفرا اهنع تب رشو ايملع ناك نيتلحارو نذكلا

 رمعا اهبرش يف
 ىلئاق نححم يتايوابف * نححم يلحار تبر 3

 لذاعلا ةلذع لفتحألو #*# ةذل ىلع 10 نبانو

 رق تاليعلا مهو .الفووةي» اد و تضالا ها هل تدلوف فانم دعني سمش د.عاهحوزنف لاق

 دحاابلو رغصالا ةيمأن نيكو هللادع د نب هللا دبع تن ايلا 1 نع راك نب ريبزلا

 يلا دايز نب هيف لور يذلا وهوا ىلع نب دوادهلتق يذلا ىلعلا بارج يبأ, فوردملا هللا ديعنب دمت

 بأ ل كاوا نوف مقف * انئح نبلو حاوح ثالث

 باربلا تحن ,ريثعم ةيقب *# دحم تدب يف دحام كناف

 ًاضيأ ييللادايز نبا لوقي هلو لاق
 لئاسل و اكدلا فاقد مو # (١)ةبارقفرعب لصوتلت: اد

 خيشومهو ةيواعمناطاس كردأ امناةللادبعو ثرحلا نب هللا دعتني نوكت نأن ههشأ اذهو ريبزلا لاق

 ىلا رظني لخدو هتفالخ يف ةيواعمجحو فانمد.عنب س.ش دبعرادسنلايف هددعتب ثروو ريك

 يتح ةفالخلا كيفكيام أك نطب هللا مبشأاللاقو هب هبرضيل نجح ثرحلانب هللادبعهيلا جرخت رادلا
 ايؤلاو يدنع ريبزلا نم طاغ اذهو(باتكلاا ذهل ْؤملاق)كحضي ةيواعم جرن رادلا هذه اطت

 | الار اال لكي دواسات ي دا كح ان وكي نا نم هشأ ترك نب هللا دبغ تنب _نوكمنأب
 شي رثلات ب ردق تناك اذاوةرلا مون اهلهأ'نمةيواغم نبديزي هلتق نم لع يناولانحوبلا هتملعو ىننملا
 ةيواعم ةايح يف تناك دقف ها تققعلإ تناك ةعقؤ و5 ركا ىلق نع ىلاركو ريك يتح

 7م يق لقوة نونا وع ةضا قا نع لع نب دواد هلق ن٠« ن »ب وكلذ نيكو رك أها

 ١ دود لف للا لا لوك فكم اقدر سساع نب هللا دغدتن اوةيواعمةاج ةعسر لأ "نب

 ةبارق زمرب فرعي مل تم اذا ةخسن يفو 000(



 (معذ

 نإ هادعناب هيج اها ف زلا فرتعا دقوةريك أسما يهو سابعنب هللا دبع كردأ دقو ىلع
 نب د وادهلتق نعامرق نملوق نم ب وصأهتثباجلا لاقنم لوقف ريك خيشوهو ةيواعمةفالخ كردأ ثرحلا

 نبا دعا 3ع ىلع نإ نسملا هب ينربخأناظقيلا يبأو يبكلا نبا لوقدتلق يذلا ل ىلع
 ىهرذحا 0 را معلا ل ا نمةعامج هب ينئدحو لاق ناظقيلا يبأ نع ين,ءادمل ا نعشرملا

 8 هوزخملا ماشهنب مهاربا نب ةعاسم ينبح لاق راكب نبريبزلا انثدحب لاق ءالعلايبأ نب
 ثرحلا 9 دع نب ىلع تنب ايرثلاب انهسم 00005 0 نا هربخأ هنأ ةملسم نبا

 اذني ردم ناكر فئاطلاب فريصت تناكو امامتو الامح كلذ ةضرع تناكو رغصالا جا نا

 تئاطلا ند ةركافلا نولمحم يذلا ناكرلا لكتسف ةسرخ لع قئاطاب تنك اذا ةأدغ نك ابلع
 دنع تعمس يننا الا اريخ انفرطتسا.ام لاقق مهرابخأ نع هلئسيف مهضعب ًاموب ىتاف مهلبق رابخالا نع
 لاقف همسا ىلع طقس دقوءامسلا يف محن مسا اهمسا شيرق نم ةأسما ىلع ايلاع احايصو ًاتوص انليحر
 هضكري فئاطلا ىلا هه>و ىلع هسرف هحوف ةليلع امنا كلذل 5 رمع غلإ ناكدقو من لاق ايرثلا رم

 فوشتت يهوهتقوت دقوايرتلا ىلا ىهن يل | يت>اميرقاو قرطلا ندا صوادك قيرطقالس و

 لاو تلاقو  تكحضف ربا اهربخافنامع م اوايض راها [اينموةسصخ لي اك دل و هل

 رءشلا اذه كلذ يف رمع لاق كدنع يلام ريت>ال يجوع 1

 املكتي نأ عيطسي ول نيبو * هتدهج امل يرلاتياكلا يتشت

 ا لكت نا ىلع نايف * ةرق نيعال قلا نا هل تلقف 2

 امرك ا يصواو #* هطابير ىليخ نود يفدأ كلذل
 املس هللا نا انرق لقا مل نيل * قىدحبمتقراقويرفو اذاتمدع

 قوفولاقف ةعسر ا فص مارا قنا ةملشم ن بوبال تلق مهار ,أ نب ةملسم لاق

 سق.نب هللا دبع لاق م هللاو تناك ةفصلا

 لاحرلا ٍتلمواهلح أن متن # 1 نمو ايرثلاو جحلا اذبح

 لالطا لبق دولا شيع قلت * اننا" فوت“ نا قالا

 ىلاللا نان ابقي م8 ني رحت فاس 110
 لاككم "ندا قود ىلعرلا نم ماخسلا رزّثملا دقعت

 هب انثدح اهف راكب نري 1 ةعدبر 3 0 ذا املا كل | نمع هريخ يف قحسا لاق

 نسف تبة طاق ىلومحلفا نب رمت نإ ىد و“ ينبد> لاق ءالعلا نأ نب يمرحلا هع

 هللاددعنب ثرحلا نا قيتعىنانب لَو لالب ين ندح لاق مور نب ر# نب هللا دنع نب ةريثملا نبا

 هلك ؛اسسم وةمالاس يذق املق ةعم انو هيلع سف قيتع يأ نب " ءانأق 3 مدق 2 نب شايع نبا

 شعلان م(١)ةينهلب يف هتكرتلاق ةعيبر يلا نب ر ا تكرت فك هل لاق هرفسوهجح نع



 2 جر كا ا و ب ا اع

 (مئ)

 اهف لاقفةرعازألا ف لخ نيهللا دبع تنب ةلمر تحح لاق كلذ ينأو لاق
 ٠46 / مج

 انينعاظلا قراف موي 0 م يف بلقلا حبمأ

 انئلاعلا كلاؤس 2 * تااقو تدصف من نمتاق

 انيح ةكم نيئطاق هلسق #* انكوقارع .اايك 0

 ارت نكح را 2 عاب( نق لاي ذا كاقدم دق
 انه الف امو -ناننإ تتعملا كافرع انا ىريو

 اكينم رطانلل هاري ىف * كناو) نايا داو

 امو يناثلا يف ىنغو قحسسا نع اهارجي يف ىلعسولا لوأ ليقث فيفخ نيلوالا نيتنلا يف دعم ىنغ
 ل رغالة ف نأ صنخ ..؟ ذو أب اذبأ 1ك رللا ىو هلال لوا لق ةفخ حيرس نبأ هدعب

 دقو هيلع ىضغ تناكو ل هانا ارمغلب انرلا ك كلذ غليف لاق رصنبل :لان لوالا لبقثلا نم انخل ضر

 هلوق امتدعنأو لفوت 1 ةهج نم اهغلب ىح ايرثلا ن ع 0 0 ناك

 انينعاظلا قراف موي اكس ار لالا يف ىلقلا 0

 هسفن هنف ىعالو هنانع نم نينثالو وا نم ندرال هل تملس نئلو هناساب عنص حاقول هلا تلاقف

 هلوق ىلا تحلب اعل

  انيلاملا كلاؤس دبمأ * تلقوتدصف متأ نمتلق .
 5 هلوق ىلا تغلب املف تفو نا هتباحأ دقلو حلم لاا هنا تلاقف

 انيحح .ةكم نينطاق هلبق * انكوقارعلا يك اسنم نحي 3

 ش هلوق ىلإ تغلب املف ةمهجلا هنزمح تلاق

 انوع نأش رجب نأ ىع تعنأ نف تلا تا كود دف
 ءالعلا ينأ نب يعرحلا 6ك )ع ّت رجمو دحاو ماقم يف اهدنعام ر ا ءاهرولا هتمر تلاق

 ' ضرعتق تجح ف اخ نب هللا دبع تنب ةلمر نأ بعصم يمع ينئثدح لاق راكب نب ريبزلا انمدح لاق

 أهف لاقف ع وأ نب رم اط

 انينعاظلا قرا موي ادصقم * انيهر لابخلا يف د لقلادخأ

 ةديصقلا هذه يف لاقو

 ايدك لح ا نمش كب + تلاقفا هانا 0

 6-2 ةكم نينطاق هلبق * انكو قا رعلا ييكاس نم ن 1

 ا ؤش نش 0 تخنأ 01 ذأ كافدص دق

 تاحلطلا ةداط ١ تخأ ىو يبت |١ رهعم نب هللا دسع نب رمع نب ةحلط 0 هذه ةلمرو ريبزلا لاق

 ىراكأالهللاو 1 لاقو كلذل يضغف اك تالا هذه تغلبف لاق يعازأا فاخنب هللادبع نبا

 للام ىلا نهب غلب تح جحا نم هرعش 2 نوفاسف شيرق نم ةوان رك يد م كوك ناكر حسن |



 (مه)

 اطوا أ دي فلو وهو كلذ ىلع ىلع دزي مو زاخ قفشأ مث

 نوح ذم ماقملا تا اسراد 3 كراظا ند ةادغلا كائعام

 بكت وص ايف لاو
 لامحأ ند 2 مغلات 0 د ينم رصنأ تن لمات ث

 لازغ ند ةيشع تاطباه 3 اع نحر مثنافسع ناق

 لاقثالاب نودملا يذداوذزد> ان تاعر# ديدكلاا تاذرأو

 يلاوتلا تاّقحال يىلودعلاك »*

 دلع نم يبوحلا تاكلاس *

 تاق_ستم نهو . تالقم

 دونع نم سحفلا تاقأاط

 لاحرلا وودص اه تمأ ثيرح.# "وربع مأ يوتنم هللات_ف

 يلابرس نم با.شلا ديدجو * يباق ةنابا نم نهاذبح

 لاسكم ةضر اخ ا موي بر

 ىلاثمأ اضلاؤ لوط[ هوك د8 يلح تس كا د
 يماشطا رك ذو سنويو ورمع نع يطسولاب ليث فيف> لوالا تاسسالا ةثالثلا يف حيرس نبا ىنغ

 7 يف لاق رم اًنْيلا ترث املف اواك رضنلاب المر ىححلل اهف نا

 باتكلاو اهرجحب انرذ تقش * يفاف ايلا ىلإ يلوسر نم 0
 ريح عم ءانعلا نها مقام عم ع تاس الا هذهو اهب ح 3 6 ْقَفف هلوق قيتعا يبأ نبا غابف

 00 فسم: لاق ردك فرك اه 1 يتلا ةلمر ربذ ءاضقنا دعب اههننب قيتع ينأ نإ حالصا

 رمعمنب هللا دنع نرمع اه>وزتو مسخ ةئسح فنالا ةئظع ه>ولا ةمهج ةلمر تاكو هريخ يف

 عم جراو ا ا يف تامف ة ةشئاعل 0 لاقف اءمدب عمو هللا ديدع نب ةحيلط تب ةشئاع جدزو

 ىانثا عجشأ كنا رعأ انأ ةشئاع هلتلاقف همادقاو هتعادش اط 1 اذك تعنصو اذك كيدف يبأ

 كيبقأر ةلمر تياتحا موي تلاق وه امو لاق هترك ذيذلا مولا اذهن٠ مظعأوه موب كلفرعأو

 ةعمبر نأ وب رم لو ايرئلا غلب ا1 لاق قحسا نب بوقعي ينثدحو بعصم لاق ابغنأو اههحو ىلع

 انرطا 5 ءيضل ردن رون #3 ا الحو

 نع ىثايرلا نع ناسح يأ نبا ركذو ةلءر دعب اهل هتفصب ءانسح عفترت وأ هبذك ألم هلفأ تلا
 5 نم اهوبأ ناك حج 1 نم ةأرمايف رمح هلاق ر -ْثلأ اذهنا-باد نبا نع راكب نإ نا

 يبأ ن :رمع اهب تيشتف ترك دقو اهب . ينأك اهوبأ كاتف انج نال ابلظن دوا ١ ةيراح هل تدلوف

 ةكمو فئاطلاب هل ةعيض عابف ةكم تقأال لاو نئنرق ءاسنبالعف 5 اهيا هؤلو اهو

 تامو اهنامز ءاس لمجسأ نم هتنيا تأهنو:.ةعبض كانه عاتباو اهب ماقأف ةرصبلا ىلا هتنبب لحر
 تلاقف الخاد الع الو ادعم اهبل تد>و الو هنزان> رضح حمج يتب نم ادحا رث لق اهوبا

 دلبلا اذ_ه يف تقأال لاو.مرجال َتلاقف اهتربشن نحح دالابلا يأ ننو نأ نم ءادرغ ا
 1 7 0 ا ت7 دم ع هس سس علا



 انا او مي ردع نكي جملا مان يف تح رحو رادلاو ةغيضلا تعانق ةبرغ هق انآ يذلا
 جابيدلاو عوطقلا الع ءانخلاب ةبوضخلا بئاجنلا يكريو يثولا للخلا كلت سبابو ليو ةدعقلا

 ىتاتيو ص ىلا تانندملا ىتاتيو تامرع قرع تاذ نييوة ذب اف تايقا رعلا يتلبرو هت ليسيو

 ةيراخ ايلذاعت زمقلا اج أك ةيراج اهف ةف ةوشكم ةبق اذاف تايقأرعال ًاموي جركل ديدكلا ىلا تاماعلا

 د7 لإ كت هللا لاطأ دقل تااققةلاخان تنأن يأن مو تنم ,ءادوسال لاقف(١)ةجبسل اك ءادوس

 نم 0 رع لا نأَخ كلذل نيك نأ ىنع ىيربحأت لاق مه نبأ نمو م* نم ا ا

 ترظناملف كحضف اندإب ىلا انلحرو ٍلصالا ىلا انمحردقو ك0 لاو لصالا اماخ ىا لا لهأ

 داوس تلاق يف جلع مولاق ة ةعدر نأ نب رمع تاق نمو لاق كاذف نعدق تلاق هيتس داوس ىلا

 لوق, اماأف شررقل الإ تسيل يتلا كتكيهبو كيتينت
 انيملاعلا كلاؤس دبمأ * تلاقوتدصف ملأ نمتلق :

 اهبف لاق رمع ايرثلا تمر املف لاق هل تدلوو اهجوزت يتح اهب رمت لزب رف تايبالا ركذو

 تكسب وض
 تاتكلا واه رجواعر مذ تةض:: «.' يناف ايلا ىلإ لور نو

 يناصتغا 0 اهولف * ىلقع كسملا ةجاحم ينتباس

 تابشلا ءام نيدخلا ميدأ يف اا 1 يهو

 تارا عا كح نيب 8 قدام ةقلا لع اهوررأ

 تارا اكطاو رطقلا ددع « )اره تاتا اولاق م

 يمرلا ( ينربخأ ) كلام هنأ 0 نع رصالاب لو ليقت فيفخ ةشئاع نبال ءانغلا

 را ةطاف ليو تقني © نب نمؤ» ينئدحلاق راكب نب ريب زلا اتثدح لاق ءالخلا يبأ نا

 0 لو قع ينأ نبا دشنأ لاق قيتع يبأ نب ىلوم لالب قرح كاف

 ٍباتكلاو اهرجاعرذتقش # * يناف ايرثلا ىلا: يلوسر نم

 فيو اعدت لا ضف د زك ١ قوذاال هاذا مرجال هون ىنودار أ يايا قيتع يبأ نبا لاقف

 يرتكاف اهنوركي هرف م طل يئاجم مهقرافت نكن مل ركب نب ليدلا ينب نم موق ىلا ءاخل هعم تضونو

 أ 1 لغو لاق كح اولسعا دن يب ؟ امأ 0 تلقف مهل ىلغأو نيتلحاو مهن

 تلقفاديدثاريسراسف ىرخالا ا اركلا قالحأ نمندل .ساكملا نأ تماع

 امندلا ةوالحامو * امضقتي نا دولا لمح 0-1 1 كيوقب سيل ديرتام ناف كسفن ىلع قبا

 مو هيلع حسو هيلا جر 2: هبابرمع ىلع قدف نيمر# ريغ اليل ةكم ان“ دقف ايرثلاورمع.نيب عدصلا مت نا

 ا 2 مع كلاش ىدلا كلوسرانأف يذلا نيبو كتي 3 فكرا هل لاقف هتلحار نع كي

 ليشو اهحبا دارا لق(؟) حابصم هأ ةيصقو بصق لم ةح.سةدحاولا فورعم ز زرذ 0 )0(

 لا اك لكم قككر ةلع ىلع أ نرعاح احا تاق انه تلق سهوا تنأ يأ ريخن هلا



 د ير ا

 (ىملبز

 يبأنبالاقف اهنكمبالف اهحالصال ليملا هل بلطت تناكف لفون مأىضرارمع ناكدقو فئاطلا انمدقو
 كيلا ارذتم» هنجي مل بذي كل افرتعم هب كنت كيلا ةئيدملا نم رفسلا ينمشجدقر مج اذه ايزل قيتع

 نسحا هتالاصف نولعفيالام نولوقي نيذلا ءارعشلا نمهناف دادرتلاو دادعتلا نهينيعدف كيلاهنءاسأ نم

 هنابأ فرخ دازولحرب يحج قع نإ نإ اه رف 3كم ىلا انرركو هلدجاو هأو حلص
 تاسيرم درا ىدحوم * اهعدذا قفون ماسر

 تالق | وب تلاق ناد نم #* تلاقف يبحأ اط تلاقنيح

 ٍباوتلانسح نوجريلاجر# يبااكناعدلا دنعتب احتساف

 لفوت مآ: نع ىتع تلأسو لاق تياحاإم ردعأ اهتعدولو قيتعي أ نبالالا لفوت مأ امعدامو ريبزلا لاق
 باونلا ندح نوجري لاجر يبلك * هلوق نع هتلأسو ايرثلا نب ثرملا نب هللا ديعدلو مأ ىه لاقف

 تدل رش نب اح ت1 كيبل كيبل تلاقف م رحلا لفي ام ةيبالا يف تررك لاقف

 بصالف ةعاق صو ءام ةرح اهلع بص ايرثلا تناك لاق 1 ضعل قاع نعزاك نب ربيزلا

 انثدح لاق ةيش نبر 2 ناقض نسج ناو امزيجحم مظع نم 'يث هنمايذشت ىهاظ

 يبأ نبا خانأ ام هيف لاقورييزلا هرك 5 عم اذ ه ايرثلا يخي بحي نب دم ناسغوبأ

 نا تاقفرعتلا اهتطخناو ةعير أ نب رمت لورق كعامل - اسوأ ايرثلا بابب قيتع

 ينأنيا ىلا اجار من كوطوب نذإللأ امي لاق كرف تتدقو ل ايف نحو غراف ةعيبر ينأ

 نب بوقعي ىدح لاق رامع نب هللادبع نب دما ( ينثدح ) امهني ح 2 ريثلا موكل كة ةعبر

 ها رحأو يمنا م هاربا نبهللا دبع ىنثدح لاق يزئعلا قس نب مهاربا ينادح لاق معن

 نب نتزمنح يبل اتدحملات سرا + لرد 1 ك1 نع هب نع دامح نع يحي نإ

 قيتعيلأ نبا 00 اع لزنف ةنيدملا ةعسبر ىنأ نب ردع مدق| ولاق نار مع نيزيزعلا دبع نب حافأ نب رمع

 هوأ لاق ىتلتسا املف ركب ينأ نب"نمحرلا دبع هللا ديعوهو

 َتاَيكْلاَو اهرحمب اعرد تقص 8 (ناف ”ايرجلا ىلا قوذير

 ونهو بنصت ىم لضمان ناك اذا :يح جرش ىريغ كاذاهفاب نارح ىل كول لك قع نأ
 نبا اه لوقت لاق كاذامو لاق ف لاقاتيش ىماس ىلا عدوتا لاق كيبل لاق نجح بأي لاقف فقاو
 تالا اا عدونا ىل ت تاقف يب تريم كنا قيدصلا

 ردح كتم هرعلا نحت ا ع رد تام 0

 ربطأ زاجلما وع قرا اع دك نيد لا .قاخأ موتدكو

 “32 نأ تدلك عرف را و ةلاسرلا اهغابأف ةيرس هلا اطلاَش ةيرقيىف صو ىماسب رف لاق

 ومنا ّن الا تيليس ولو تلاع نم نسحأ كباوج نكي مل نارح هل كولم لك قع نأ نل لاَ
 120000 اقف باتكلا خابأف ايرغلا ىلا يض» مث ابارغ راصو

 هعسب ريفأ نبا كوسرانأ اهل لاقف هريخيف ريبزاا لاقو تلعفف هنعىذرت نااخا نذاتسا

 اهف لاق كتنامأ نع هللا ىدا ت اق ةلاسرلا هذه عبيضت نا تنشْح اهل لاقو تايبالا اهدشناو كيلا



 ةلمر يف هلوق هدشنت تلاق كلا هتمشحتام باوجح
 ان رطانال ءاضأ ردب ءوض #* هتريدح دقو اهدرب و

 اق تلاق هلع يربال ضب رح لاق وه امو تلاق رتادلا لثملاب ىنيلغت نا ةرعأ هني للاب كذيعأ لاقف

 يتح هروف نمع جرو باتكلا ذخأف تاءفف يدب ىلع ام ب كة اضراب هللا نيتكت لاق ءاغت

 ايرثلا دنع ن نم لاق كلذ ىنأو لاق 2 ا م لاق تلقأ نيا نمل لاقت رع ينآف كم مذق

 0 1 رع دا نع حت نب نيرساا ةيرخا) كلك كرا [تاك اذه كعور خرفأ

 لاقف مالسلا مهلع ” لع ني ندح نب ندح دنع كلامو سن ويوةشئاع نبا عمتجا لاق ةيابع نب ل

 26 كلل لوقيأ هل سياج لاقف هبج يف هنع تا كف انذلا ك1 0 نال نسما

 هدنعام كن.دوجأ قع نبا هللاو ناك ليك كنا كيو كلام نسا هل لاقف 0 هس الق

 تنأ و هتلاسر يدأ يت ج> ايلا 0 ع اهلا كلوش انآ -- ىأ نال لاق رءشنا اذه عمس ا هناف

 هلوقأ ينغأن بت ردا ىأ دز رخاتتك اها تننات ةنح بهذأ مهل لاقف انل هينعت نأ لت 50 انعم
 موعطاىترتعاو طا ينناض * فانا لاذ 0

 موح صمم 2 ينأ 1 0 ماهسم يننا هللا - ملي ْ
 تاتكلاواه رجواعرذتقذ * ىنافانّرلا ىلاىل 1 هلوق ما

 اذا بضغت كنأ الول نا هل لاقف افاكال اح اجيت رح ناحل كل ان نسحلا هل لاقف

 نأ 3 يعرحلا ( 1 أ 0( همولإ ةيش اهددري لزب ملو لاق هللاو تا كل تنقل تنبح تال انك

 ةعربر نأ نب زعدشلا لاق 2 نع يار ملا قدا نب بوقع ى ينادح لاو رببزلا ا دعا

 هلوق قيتع يبأ نبا
 0 موب عالتلا لبد #* ايش ايرثال نيعلا 3 :

 هلوق ىلا غلب املف

 د 0 * انماظدقاهحال ت تلاق م

 صعاشلال وق ل 2-5 يبأ نبا هدشنأ مْ تدون انادطا در تيدا لاق

 اد الدح 5 نيراام يرأ * يناعل 1 تام اداوح يدا

 قيبع يا باتل ااق # - نماونخالا ن ه ءاللخ يف * رعشلا يف هلوق ىلا رم غلب املف

 را الن اهدي لع نم 2 ررقلا الا تنكمأ
 هلوق ىلا غلب املق

 انيضتقاو انايدل ءاضق يف * اعاتا ريثع كاذكانتكف

 هلوق ىلا لب املف ًاحيبق هللا كف ع الف هايا اهتيضتقا الو ةضف الو ايهذ اهنيضقام ّللأو امأ لاق ا
 -- دقام هيف هللا ع # ا راك

 باطخلاابأأي د كدعب ايندالفأكمم نو التم نئلو ريسفتلا دروأف هنطاب ىل ٍرعلديل كرم ارهاظ نا لاق

 ينالب دق لاقف قيتع أ نب دلاغ نب ثرحلا ىتاف لاق دم انأأي ءاقعلا كدعب املع لب رمح هل لاقف |



 (مخ)

 3 : رمع ابأأي كل هلأ رفغي قيتع ينأ نبا هل لاقف يف ءاللخ ل فكف ةمجر نأ نب نيبو كذب ر ادام

 0 تر احتل :ًاوبقثلا عضاوم( 1 انها عضيو حرقلا "يربي مر نبا

 ىتن ىف داوملا رخ «اماو) راظن ملاع نس لاب انأ تاه لاقف مصيو ىمعي 'يذلل كبح لاقو
 ف هتضرتعاف هيلع ا نوع نا هريخ يف بدصو همح نع ه 0 راكب نب ريبزلا ناذ

 نسما ينأو يبيسملا هللا د 2من ءلطمولا قعد ( عر هب تب رضف اهدي

 | ايلا تفثك املف رعشاايف ه رك ذب لصوتيو هيحادي ناكهل قيدص هعمو اموي اي ثلا ينأ هنا ينئادملا

 اهنع خا الودهمشتحأا ن 9 أ هناناط لاَ تو هيحاض تأر هيلا جور 2 رو نيس

 اهفك سهاظن هتيرضف هلا توف د لا نودباص ا قى نمتح كذ ذا ءاسنلا ناكو كلحضف ىتاتساو

 انتبثف هل اتطومف ةرصبلا مدقق اطقسي نا فاخو ا.هعاقت نا تداكو نييياعلا هيتيث متاوخلا تباصأف |
 هريخ هغاب دقو هودع ناكو كلذب هريعي ينانكلا نيزكلا لاقف اندوساو

 نا ا امريكا لايام عا كنس لك

 ساكلاةمدص برش ط سواولانم آم يقلع تنك 1 نس ا

 كناف كليو بهذإ بهذإ رمع هل لاقف نيا نيذه هدكنأف ًاموي 92 هيقلو لاق

 لوش : نأ ن ءسحنال

 كتسوص

 نامت ا فر تشو 2 ةنافا رضا 5-3

 ددسال نم ز>اعلاا عا # ةدحاو ةريم تديتساو

 عبصالا هذهيف لمر فيفخو 000 رصبإلا يرجي رمصتخلاب لهر رعشلا اذهيف حرس نبال

 دج و ريعملا نبا نع لقت يفان مت و يماشولا ع 01 اق كلأاو يملا نبا نع قرخأ اذهو

 *دئه نم راداب يماسا# نب 00 هنق 0 كَ ىكملا ىحيا لمر را فيفخ قراخم نع ءالعلا يبأنإا

 ايرثلا نا نيروك ذملا ةلاجر نع يلصوملا قدحسأ ن نع نافه وبأ ينثدح' لاق.حاص نب يلع (ىنئدح)

 هقرطدق ثرملا احا تفداك 1 يذلا تقولا يف تءاشل ا ةعسر يبأ نرد تدعاو

 هيلعاهسفت تقلأدق ايرئلاب الا رعشب ملف هبوب ةهجو يطغو هناكم مانوهل ةحاح يفهب هحوو هدنعماقأو

 عجروتفرصنأ| ةصقلاب تملع اماف هللا ك از لأ ق.افلاب تلا يل عا لوس لعجوهبتناف هله

 كيلع اهسفن ةلأ دقو ادبأ ران !!كسمتإل ّللاوامأ لاقو | 23 هاف متغاف اهرب ثرحلا را

 2 را ءالعلا ينأ نير يرطأ هصقلا هذه 2« زخا ولا هلا ةنل اماعو كيلع ثرحلا هل لاقف

 نا ىنقثلا صفح نب نامع نع 0 نبا نع هدع ةقثلا نع ىنرلا قدسا نإ بوقعل 0 راكب

 ا اهريخ 2 غابف هب لاقو قدسا 0 يذلا نم اوح ركذ ّ ا رار هللا دبع نب ثرخلا

 يعىلقو ةبقث ةدحاولا برجلا نم ةقرفتملا عطقلاسنلاو نارطقلا نم برض باتكك ءانطا )١(

 برعلا ناسل ن 4 0 هأ بر ا نءودببأ» و

 ( 0 ا



 ! ١ والت كلع ةماما كتب[ تاهولا ةبالو كلام كءادت تلمح هلباقو ثرحلا هنحأىلا ءاخ
 نعو هنع ثرحلا رسكناف لاق نوكت اهارت نمو لاق ى مطاهناو لاقف ةكاب كن ياهو اهتددهنو

 ديعس نب رذن> نع معاربا نبي قحسأ ن نع نافه وبأ يتادح لاق اص ن لع نيا

 لاق ريبزلا انثدح لاق ءالعلا ينأن ,ب |ىم را( فرار قالا اذكه اف يلوم دعس يأن

 هسا نع قحسا نب داج ًاضيأ ءاورو ةرامح تيددح نإ ةديبع ينأ ن ءاكيعس نب راءط قدح

 00 | قط لوم دع سابأ ردي لو ىرببلا ةديبع يأ نع هبف لاق دبعم نب فج نعا
 نمرلا دبع نب ليهس ضيبالا وبأ اهح وزن لب ريزلا لاقو ايرالا ناوسع نيزيرملا دبع نب ليهس
 كانه ناك هنال زيزعلا دبع نب ليهس لاق نم لوق باوصلاو رصمب وهو هيلا تليق فوغ نبا

 ةما- 0 رم لاقف عضوم كانه نمحرلا دبع نب ليسا نكي لو هلزنم |

 نابقتلاي فنك هللا كرمع .* اله ساايؤلا حكما اهنأ

 (١)ناعلقتسااذاليهسو * تلقتساام اذا ةيماش يه

 ةديصقلا هذهلوأو رصنلاب ليقث يناث سارعلا نب.هللا ديما هيفو رصنبلاب ليقثف يف ضيرفلل ءانغلا
 ناكرلا صاس مانام دعب * يناتعدق ىذلاقراطلااا

 نآلا يح ىلا طع < للد رق خا نم داو
 نب ماشه نع هيبأ نع ىهيتلا نمحرلا دبع نب دمع نع ينالفلا اي رار نأ نع يتازلا 5 هو
 قثف ىوولاب ايرثلا ىلع لأ دق ةميبر يأ نب رمع ناك لاق يموزخملا دلاخ نب ةم نع ناولس

 وهو ايرثلا تجوزوهل ضرع سمأ يفنملا ىلا 0 ور< نب ةدعسم نأ مث اهاهأ ىلع كلذ

 لاقف رمد» ىلإ اهحورخو اهجيوزت هغلف بئاغ

 نت فك نإ لرخ 8 اليس ىلا عكملا اهنا
 اهلاتكف ةئيدملا ىلا راس نأ ىلع قوشلا هل مث اهربخ يف لاقو تايبالا ركذو

 دك هل 2 تاك < يدلب نم كيلاتدت

 درو تا اب لا يك اورستك
 دكلاورحسلانيبق * وشلا بيط هقرؤي

 دنت هع حمو * دس هلك كسف

 يلا دملا وهو ةروك ذملا ةأرملا لمتحم ايرثلاناف ةفيطل ةيروت ليهسو ايزثلا نيب هلكحيو: )١(

 لرلا لمتحمي ليمسو هبيرومل بررقلا ىنعملا وهو ءامسلا ايرث لمتحيو دارملا وهو هنع يروملا

 سعاشلل نكمتف ليهسب فورعملا مجحنلا لمتيو دارملا وهو هنع يروملا ديعبلا ىنعملا وهو را دل

 ةيروت نسحا هذهو داراام امني عمج نم ىلع راكنالا نم غلبيل نيصخشلا نع نيمجتلاب يرو نا

 بدالا ةناز> ها نيمدقتملا رعش يف تعفو |



 هلل

 تلثمت مث ًاديدش ةاكب تكب ةنأرق املف اهللا هب ثعبو هنسحو هفنشو ةيهوق يف هبتكو

 عئاض هللا ظقفحمل نأ وه نمو * هسفنب لقت_بال نم يفت

 لوقت هللا تنتكو

 ربتعو كمو رؤفاكب دمأ * .ةلثم ضائلادري تاتكيفانأ
 صوحو فاضتوقالانءدقع * ةطارو ةيهوق ةساطرقو

 يرك ذوب يعامم لاط دقل * ةيحن كيلا ينههردس د: فو

 يقوم ردا قمل ماه ىلا #* هدا ْوْف ما مام سم نم هناوثعو

 ينكلو كلذ ىلع لدي فءضم ةرعشو عونطم ىدنع َريخلا اذَهو ( ياثكتلا اذه فلا نإ

 تحترف اهقلطوأ ل ١ مساهنع تلف لاق هربخز 5 نهو ّئاف ىلوم ديعس وبأ لاق يلا عقو مك هتك ذ

 زيرغلا دنع تنب نيتلا مأ دنع ىه انييف ١ ماع نيد يف قشمدب ةفيلخ وهو كالملا دبع نب ديلولا ىلا

 اهماع نيد ءاضق يف كيلا ب اطأ ماج ايرثلا تلا ةفدذه نه لاقف ديلولا اهلع لخد ذا ناورص نبأ

 همحرب هنأامأ عن تلق ا رمع رغش نم نيورتأ لاقف ديلولا اهب ءاع لبقأف اه ئاوحو
 هلوق 000 رعشلا فرفع ًافيفع ناك هلنا

 2 كسوص
 احا ولوا مالسلا 2-60- ول نييابلا مسرلا ىلعام
 اا نسال ند ىمادقت © اطلاق ةريقعلا_يذ رظف لف

 انانولا قنا تامملاننح ىفدلايناو تابرلا وبن يذاكوف دا

 ناش ةمقن شملا يرهاط 3 قدم يه ىرأ هنا
 اناسحالا ىوطادنعتاظفاح # تارفذ ايراو> اناسحو

 ابارظلا(١)مارملا» نيغبب نعب# 0 ثيدحلايف نرثكي ال

 تدا رأام نب ردنأ ايرثلا ردهلل اط لاق نينيلام 1 ديلولا الخ املف تدار اع تفرصناو اه وح ىضذقف

 ةربارعا يعأ نأ ىلا تضع هياط تنقع ال يا: لاقال تااقر مح ”رعشا نه ينتدشنأام اهذاغإإ

 ءانغلا * يدعلا ةعذج نب ريهز نب ثرحلا نب يزج نب سايعلا تنب ةدالو ناملسو ديلولا ماو

 رولا 3 اق فيفذ حمسلا يبا ْنِب كلامل كلملا دبع نب ديلولا انرثلا اهتدشنأ ى يتلا تايبالا يف

 ةباسلاب لبق فيف> مها ربالاهفو رضصنبلا يرخم يف ريصتلاب لمر جي رسنبال اهفورصنلا ىرحب يف

 يطس 1 لمر فيفخ جحسم نبال اهف نأ طا نئنخ رك ذو قحسا نع ءرتمتلا عوق ل

 ناين راعشأ نم ةيف يد انو يطسوأب ليقث فيفخ اهف زر نبال نأ ةناب نإ رك ا

 : ىلوسر. ند اطوأ يبا ةديستلا نق ايرثلا يف اطاق لا
 تس اوص

 بالا دئالو يلوذ: لاح د يف نجح اذا تحت دو

 ىلومات تافه . عجل عمجو ءاببز كرحيو مهب هعمح رقبلاو زعملاو اعلا دالوأ ةمهلاو )١(



 (ة0)

 بارحلا  .ةبزب. .ماهتسم *: ييلق نأ املعاف ىليلخاي

 اهنمو و رمت نع يطس واب ليقثث يناث حرس نبال ءانغلا

 كتساوص
 تاذَع طوس ىلع يوكنال « اميرعام رس :الدتق ييلتقا
 باحساا لالخ نم سمشلاك ىف ف يدك دل قد اغا نش

 اهتمو رمع نع رصنيلاب لق" يفاث ضيرغلل ءانغلا

 كسوص
 تانزلا تذنأ لوتلا سحنأ يام ملعيل يبحاص ىل لاق
 بارشلا دربت عئمام اذا ء * املا كدح وكاوب ىدح و تلق

 امهو قدسنا نع يكد ولا ىرح يف قلطم لمر كلام ءاجلا

 تس وك ٍ
 باحسو ةنحد نه تزرب * ا سمشلا ةحمب نءينتركذا

 تاتم نم قياقلام يحبم * امتعد ذا لفون ما تةهرا

 باطخلا وبأ تااقيناعد نم  تااقف ىبحا اط تااق نيح

 اممو قحسا نب دامحو يعاشولا نع لهو فيفخح ضيرغلل ءانغلا

 تسمو ص
 ليحرلا ريع دولا | 0-0 # اق ىتلإ ابحر م 5-7

 ٍليلخو الاخ س ينءو #* يمه تن هل لوف انرعلل

 يلطسولاب لمرفيفخ حجب رمس 5 00 نع رصنإ' ىرح يف قاط» ليق* زر نبال ءانغلا

 (مو قر نَع
 / ٠

 فج ار امث بلقلاف * 2 نييلا نأ اومعز

 فرص قيل كف و لف < ايدج ام ركشأو ركشت
 اوقلحإملثمافلا تفلحو  .مينيب اؤمطق دقل اوفلح ظ
 ايو طرا لق تح ند رمل ءاقلا |

 كسوص ظ
 اتمكتيأر ولو يشيعوال * ا و ظ

 ظ
 اتالمو انلصو تيسانمو 7# يربغ ةدولاب تا نيح

 الق تنك نكتمل قرط * الولم تربخذا كاندجو دق

 اذك و يماشطا نع ليش فيفذ حرس نال هفو وم 3 يلعس و ١ ل |وأ ليقث كم كلامل ءائغلا |

 اممو ضيرغلا ىلا كلام ن موق بسن دقو حييلف نع ريناد نور
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 تس وص

 الاحأ نيتضورلاب العو * الالطالا الئاس 1

 الاؤس نرحأ نا نييابلب * يوريو
 الاعاكررايدلا موسريف نت يسبح ةبايصلا الول هافسو

 الالط جاعنلا اهفتدجأو #2 ايرثلا لا ن م(١)تر مقاام عل

 عماج ن ل ليقث م 5 هيفو قحسأ ن ع رصسلا يرجح ف قلاطم فيفخ ع ا ءانغلا

 انا ناحدل هذ نا 0 و هتشرط َر 5 ملانخل ة ةعئاغ نال هيف نأ رانيد نبا ركذو هيا

 رك ده ) 2 ) يطس واب 3 3 ليقت قحسال هيف شرح لاقوة د و

 ايرْثلا زيزعلا دبع نب ليهس جوز , ال لاق يدعسلا اص فان 5 يددقلا ع يعيمتلا هللا دبع 1

 هئمتلحر دق اهدح وف هلزنت ا رثلاتناك يت لأ لّراملا يأف 18 را ث رم غلب ماغلا ىلا اهلّشو

 ردا اف هلع 5 كلذ لبق تناكو نيتا> سم ىلع اهةحاف اهراىفع تدل

 هتيشمو كر ايثلا هتفرعف ةميخلاب م ىتح ا ركتتم يشم و همالغ ىلا هعفدو هسرف نع لزأ

 ايلا تكف يب ورذت ءاقدتع ايرثلا غابام ىلع هتناعو هلاح ٠ نع هتلأسو هيلع ات 0 هيلك اهتضاخل تلاقف

 الل , وطاكبو اهعدومأ ردفلا عولط تقوى | ”داط لي>رلا كشو عم باتعلاتقو اذه نمل تلاقو

 لوش ًاثنأو اوباغ يت د هرموصل موعبتا مل 3 ”نولحرب محو مهملا رظني فتفقوو هسرف 2 ماقو

 "اعفام 0 هل> نم لاح نع + اللطلا ريخحتسل ذو ىحاصاب

 تامتحاف نيلا د جا ,طلطلا نأ 82 تققو نا امل ىضالا

 الجز مهسيع يداح ثت رحفلايف

 الصامهب تاوتساونيبلا فتاوه

 العف يذلا ضعب يف هيمول هلل

 م-ميار ١١ يوناا 0

 نا

 ان

 * تخرص دقو مهجن انفقو امل
 * اهعم ىتال تلاقواداعب تدص

 الدج هب ىمت الو لوش اذام * يعمتساو تثدحااع هيئدحو

 لق يك انلاء.ةئلتاق *.ك ءاغولا لاقم نأ نر
 « يلتفتحاو لزطلاك هب هلفررعو
 + كلتمم راو نإ ييع لذ

 نا

 د

 نب

 0 ظل 0 هت نع ُُق

 ذعلا هركيب نم بنذلا ينأ ناو

 0 اد ند ا ناك

 الزه نمبللا يذىلع نحمي سيلو

 هتصيش تلد 1 بغا اندلع ول

 فلما ىف تغلب أ دقلف مسا تلق
 اه الام د دا

 التع نأ ريتخ ادإوف داؤفلا الو « هنياع نماإلا قلادات
 الب ينءاحاذا هب تنتغ اه * هب تنثا تلاق ىذلا ثردحلا اما

 تشحوا ةناوندا قو تقال



 (ة4)

 ع

 الحم اذا يشاولا حشاكلا ةلاقم * تدلع دق بيغلاب اب تعطا نا ام
 اللز يب ىغ دق هلا يري دقو * هتطدإ اهف ل يا

 رف نب بيبخو يرهولازيز غلا دبع ع نب دمحأ ( ينربخا ) هرعش يف ةروكاذم ةليوط ةديصق يهو

 6-00 معز لاق حي نب دمت انربخأ لاق ةبشنب رمع انثدح اولق 0 ١ دمحو

 اهف أ رعش تايبأ لق ىل لاقف ضيرغلا قانآ انربلا تقام لاق ارسلان نإ ريثك ينثدح لاق

 ا

 01 دع انعم فالام نيعاي الأ

 انودلا الك كروقلا + اردتم كك تن أ

 ياشطاو يملا حيو ور< نعيطسو ضار اشطاو يكملاىخيو ورع ن !ابلوالا ليقثلا فيف> نم انط نيتلا نيذهيف ضيرغلا ىنغ
 كيه لإ رابخلا دع يدخ لاق راك تب ريب زلأ ان 0 لاق يباقملا رص 2 تاع > ( قويا مهربغو

 رعد ن نب هللا ذ ع نب ةيلعلا ن نءدد2> نع هم د نع هلا دبعيبأ نب باوقعل نب مارب ينثدح لاق ققءاس أ

 املع هلع بهذف ةروض هللا قاذ ندخأ ةقرشةارعأ ل !| فاوطلا 2 1 ةعمر يبا نب ردع نأ

 اهف لاقف هجن 0 اهلكو

 . هكسوص

 حعرلا ب تدعشل نإ 1 كل ينتبلاب د اهرشنو الايذأ بحل 2

 5 ةريخم 0 7 د اح رط طتفاليذ 0 3

 0 تل لب 7# 0 اء 0

 : 6 ثلاو موصيقلا اهءاعش ضر #* اطزيمنود ىمع تاك ىدحا

 ىلا الاء وكشا ال هللا ؤالكتلاقف هل وقةيلع ركشسهناف كح و زلهيرك ذا اطليقف هتمتعزش هرعش اهغلف

 ىلعاموي ادغهنا مث هب ريذ نم رهدلا ل هلعجاف املاظ يمسايدونناك نأ مهللاتلاق مث هللا

 كلذ نمتاموةنمروو يدق امم نصغ هثدخن حرلا تفصدقةماسإ رتدساف لزنف خر تسهف نمرف

 7 هيسلو 2 نا زال 1

 ينأو هيبأن ءيلكلا نبا رك ذؤفانم دبعن لفون ىنب ىلوم 21 كنب هاديع وع
 رمعاسدح لاق يرصضهو1اريزءلا دبع ندم( 0 بلط 1 22 نت تر[ ىبلىل وم هنأ 30

 0 سو 1 للم ب رسنب لاق ناسغ وبأ ىحت نيدم انثدح لاق ةيش نب

 لاقف جيرس نبا نع يللا ةبتع نبندحلا ت ةلاس لاك هع: نع قاحس | قب دامح ْنَع ىحي نب نيسحلا

 سىعاشلا لوس دئاع ىنب يفو موز ر< نب رمع نب هللادبع نب ذئاع ينب .]ىلوموه

 داسف ىلا يذكئاعلا حلصو * يذئاع كناف حاصت ناف



 (ةه)

 كرا ن نيح 0 نب نمحرلا دبع .ىلوم جرس نبا ةرامعنب لفوتن. ةملس.لاقو قحسا لاق

 قا نع نزلا دقن دما (يورخا) فاح دك ل افون نبْث ران ب صاع : نبا وأ لفون ْنِب

 رخأ مدآ ناك جيرس نبا نا ص اعلا نب ديمس نب ةسنعنب دايز نب مهاربا ركذ لاق يندملا بوبأ
 3 ةيكيم ةجح ساب ناكف عاصوةنس نيثاكو اس ج ب لأ هينيعف(١) طا مدلارهاظ

 8 نءيلكلا نب (١ لاقو ) رفعح نبا هللا دبع ىلا ًامادقنم ناكو امنقم ىربام

 عانقلا لبسي اعنقم الا ىنغي ال ناكو ةمح سما, ناكف علصو بابلا ه>و بقلب شمحعأ هو اند

 ين نير اا ني دايما يبلكلانب ,ا لاقو ههجو ىلع

 دبعنب ماثه ةفالخ يف تامو هنع هللا يذر نافع نب 0 نهز يف ىنغو بضتب عقويو الحم

 نم ايرق ل هربق نا رك ذو هيف كلذ لثم يور 0 نسحلا ناكو قحسا لاق كلما

 حرس نب ديبع ناك لاق 0 اص نع ىدعنب مط | ينثدحو قحسا لاق صاع نبا ناتسب

 جيرج نبا تع.سيلذطا ةفرطيبانب ةرامع لاق قحسا لاق ءانغ سانلا نسحأ ناكو ةكم لها نم

 نع دايزنب مهار 0 لاقدبسأ نب كا رلا يلوم -ةكم لجأ نم جر 1 لوقي

 نام ةفالخ يف نغوأل 0 عاج الولح لبق جيرس نبأ نيعيفناك لاقىو زل اةماسنب بوي

 ناكو'يث 0 اهفنوكيف ةيكسم ةمح سيل ناكودت جيف علصدل ناكو ديزي نبدياولا لق دعب تامو

 نعاني ورام جيرس نب نبأ ناك ينيدملاب وب ولأ لاق اكرت تاداردف اسما هحو بقلب

 هل و> يربال تح ههجو ىلعةعانق لدس ىنغ اذاناكو 0 ثيلنب عدنجج يف ىلو“ نيكملانم ةعاج

 قيدحو قحسالاق ماذخلاا مف تام لا هتلع تناك ودوعلاب بريضي ناك هنا ليقو بيض عقوي ناكو

 نم لوأ جرس نبا نكو سرفلا نا ةعنص ىلع ناكو جم رع نيافوع فار نك 00 ينأ

 ىحأف ةمكلا ءانباريبزلا نبا مب م دق نيذلا معلا عمه 0 كاذو ةكعب ينرعلا ءانغلا ىف لع هب برض

 قحسا اق سانا قة برضف قانغ لعد برضأ نأ ع نبا لاقف مهؤانغ ةكم لهأ

 مار حلا دع لبقو ةّئار اه لاقي كطملا لآل ةالوم حيرس نإ م نا زلاز د

 ىلا عطش دق رفعح نب هللادع ةافو دعب حرس نأ ناكو كسك نإ باطملا ينب ىلوم هنالبق مث ند

 اههو>وو شيرق ةداسنم ناكو موزخ ينب دحأ 2 بلطملا نب م كحلا
 لس

 نبا نايكملاف كانك مو ناكر طك ةعبرأ ءانغلا ليماف وح دل 0 ا نع ءانفلا عرس نا 8

 كلذب و ةرامح نب لموت نت ةملس لاقو قحسا لاق كلامو كيعم نايندملاو ذرحم ناو جرس

 | نم رادع نب هللادبع هالوم نبا ناتح يف ءانغلا حرس نبا هيفرهش امون نا انت>خبشم نم تّدش نم

 الف ءانغلاب املع ناكو رمعدق ناكو ةيرملا نب ماثه تلاسو قدسا لاق هيلع تمنعامالو هب تح

 جس وكلا لاح غاري لو ضراعلا فيلا وا الصأ هل ةيحلال 2 م خلابو 2 0 )0(



 (ةك)

 ةامالا ب1 تاقفراصتخالا م أ ةلاطالا سحنأ ىللاقف ءانغانسانلا قذح أن م هلتلقف هنف يراسس
 نين ٠ اًتوصندحأ مالسلاو ةالصلا هيلع ينلادواددعإ ىلامت هللا قاخام لاق ىلا ىلع ينأي يذلا

 هوانغ همجأ اذا ناك ادعم نأ كلذ ىلع كلدبو ءانغلاب ه٠ قل ادحأ لحونع هللا غ عال

 نعينثدح بتاكلا دم نب سنوي تكردأ لاق هاب أ يندب مهاربا نإ لا يجرس مولا انآ لاق

 تلق 0 لق ءانغ سانلا ا هل تاقفد.عمو ضررغلاو زرحنباو جبر مس نبا ةعبرالا

 1 تب تلجأ تئش ناو كل ترسف تش نا لاق كاذ فكو تلق م لاق جيررمس نب ديب

 001 رح نب دحأ ( قرحأ ):نيصام نانارعل ينأي وهف بلق لك نم ه قاخ هناك لاق

 ةلبا ىلدوملا مهار 0 تلاسلاق كمر نب داخنب ىد نبيلخفلا ن ع 58 ير 6 1 1 داح لاق

 00 2 تلقف ءاسلا نم 1 لاحرلا نم ىللاَتذ ءانغ 0 2 كيد د هئم د دقو

 3 0 قاذ هن كالا عرس نب ناك نال لاق مث حرمس نبا لاق ءاسنلانءو تلقزر خم نب
 نيسخا 0 قاصر لاق 0-2 253 ع ىنثدح لاق ةظحح ( ينربخأ ) 0 هل ىن غلا

 ا.عا«هتدهج انيرملا تيدكلا يت 2 7 | ناو هن نع هلأسأ قحسا ىلا بعصم 0
 امىعذف هتاحار ماطخم تدخلا قل ةللاو ٍنسحلا ابا يل لاقف كلذ نع ه كاف هيلا تريصق ن 0

 ندحأ هلو نا ملعيل هنا هللاو لاقف 2 نسل انب دم ىلا تعجرف هل اف اهب تقو اهتحنأو

 ةعدلو 0 هبصحت عدبال نكلو ةسان ىلع جيرس نبال لماحت دقلو جيرس نبا نأ نم

 ىلسرأ لع مو ءربخ يف:ةظحج هك دام 0 ا نع ريا اذه ىحي نب ىلع نب حيان ربخأ

 هنال نيسحلا نب دمحم قدصدقو ىحينب ىلع لاق هريخ يف ةظحح لاقو قححسا ىلا نيسحلانب دمحم

 00211 ل نحللا نمو ألا ىانلا ىدبأ ييدلاواهرخ طقس نال دحاوتوصق ىغانلق
 يحيينربخأو هوحنوا اذهنينغملا ياشمو تامدقتملا زئاجعلا نم الا هعمسي ؛ نم لق جيرس نب | نكح كرت
 قحسا ءانغ ءادتبا نانولوقي لاقماشه نب ىلع نب مهارب نع ىيدلابويأ وبا ايدج لاق لعنيأ
 0 د كف اها ع كيوتل ىرطا تينكلا كشت ف 5

 صاغ لاملاو كالب ام نولودي *

 - توصلا اذه ةيدن ريِجَح

 تس وص :
 نينك كنمدلملا يحاضو كيلع * سماغ لاملاو كالبأ ام نوقي

 نوكي فك عازنلا برطلا ىلا * اورظناوينولأسنال ,مهتاقف

 ا اق قا ةقوزاولا ةرملا هيف نا يعاشطاك ذو نياندو ورم ن ءرصتبلا 5 البق ارجبالا هانغ

 مهاربا 00 مهاربانإ ف وبان دحل اق ينالد. ماده | نبن 0

 زاحتلابنقتملا ءانغلا ين 5و حيرس نإ ناك لاق طايس نع عماج نب ليعامسا ينثدح لاق يدهملانبا

 ةفالخ ىف تامو - كلاادنع نب ديزي كردأو باطلا نير ةفالخ ىف 9 سب وطدعب

 ةنيدملاب ةيقعنب فرس. هلعفاع كهرب ادرو ٍتَح 20 , لو احنا يناينأ ليقناكو لاق ماشه



 0 (ةذلز :

 0 هساغايف 0 مويلا وه ا سيق يب | ىلع العف

 5 0 خويش نم ةعاج اجو 3 لاق هب بدنام وأ ناكف هم كلذ سانا نسحتساو

 00 تق عوصي ل ا رءشن حرس نبأ ىلا تثءب مالسلا 6 ماع نيسحلا تلف هلكت نأ هوندح 8

 رعشلاو هئانغ ف لخاد ن آلا وهو هيف غاصف هبب حاني

 0 ندا ترفظ دقلف * «_يناومأ 0 كحنو ا

 5 5 ةحابنل را 0 كلما 0 0 اه كر 0 4ع 7 نأ ا يبأ

 هلع ال اع حرسن| ناكو ار ١/ هيلع ةيفنطا ن نبدمم مساقلا 5 اهم قوت مْ ةليوط ةدم هملعل

 حرس نبا حوت هبا كأ كرا احوب كل جونا 5 كلملا دبع اهديع اط لاق ةحاينلا ىلع رده 4 ةبعص

 6 1 هه ءافولا لاقو ةدواأ ن 4 ةياغلا 2 هحوب ناكف ع هنأ م لاو كاذ 1 11 تلاق

 ةيفنحلا نا ةاقو ريخ ف معو مايأ داع هتلع ند حيرمس نب اقافآو ضإرغلا كلما دبع بقل .ضاىغ

 مهضعب همدقو م اولاق هحون سانلا زوج لهف لاق ةنكسمالغ كالا دبع اولاق هيلعحان نف مهل لاقف
 تنام ىتح حني ملف ءانغلا ىلا لدعو حونلا كرتو مويلا كلذ دعب حونيالزأ رس نبا فاش كيلع

 حلل مْ كللملا هع نبديزي ىلع اهدعب حان مث | ملعحانف هي هيلا تنس>او هنع تذ>ادق تناكو ةبامح

 ين_غيال ناكف هيلا ضيرفلا هعم لدع ءانغلا ىلا حونلانع حرس نبا لدعااو لاق كله يتح هدعب
 انمدح لاق محارب ١١ ني كف دو فدخل 0 معاد ناوضر( 0 ردي ف 0 0

 اني ط4 لحرلا ةدودشم 0 5. يفو 0 كا 0 يذ طع نبا ىتل حابر

 لاقف كّنؤم سانا هنا ىنك هياع تنا امع فكت الآ ناتفاي ءاطغ هل لاقف تفل الك هب اهبذجمو
 حير مس نبأ هل لاف ةثيحلا كن اغأ مونت هل لاقف يفدأ رحب يبعاو يناين ين وان نم سانلا ىلعامو حرس كا

 هللا ىلد هللا لوسر 3 مو هلاو هيلع 5 هللا لوس در باح ئه ةتعم ان . و كتاح

 انأ امع كاملا 2 قت 1 2 ا نك تممسام الا كيلع سو هاو باع

 ناعفال هيلع ان ع كاسمالاب ين كعامسأ دعت ين سمأ نا ةينيلا هذه قو هللا مسقا اناو هيلع

 مؤ "وص

 لازيال كنيعب الشو * اورداغ كيلب اودغ نيذلا نا

 لوحامنولزني نيذلا ىهاوظلا شي رقو اهئاحطبو ةكم حطابأ نولزني نيذلا.حاطبلا شيرقو (1)

 ذلا ىهاوظلا سيرقو ةكم يهنأ نيب بعشنلا نولزني نيذلامه حاطبلا شيرق ينارعالا نبا ةكم
 برعلا ناسل ها حاطبلا شيرق امهمرك او بضعبلا جرا قرار

 ( ل قالا 215989



 انقل يورلا نم ]اقام 2 نلقو نه اربع نم نذيغ

 قدحسالو لمردهنف اضيأهلو يماثهلاو يملا نبا نع يطس ولا لوأ لبق 0 حرس نبانحل

 ءاطع هعمس اءلف لاق ضير هاو جرم نبا ىلا بشي يسحلا كو طوال و ع لمهر هيف

 راصو رعشلا اذهب الا هموب هش آد ماكيال نأ م هيج 0 ًارندع ًاارطتم اك طضا

 رامخالا نم ريخ وأ ءارح وأ لذا 0 هبأن نك ل اك ناكف ماركا دحلا نم هناكم ىلا

 دواع مو بر هما ىلص تح ّيح توصلا اذه دشنيو يرحاالا لع هندي يدحا ترضي نا..الا هءال

 نع قدحسا نب ءان ا كحل لاق ةفا دق وب رمح © قرح 9 هلا ضرعت هالو اذه دن م يرس نبا

 نبا نع 0 د لاق يديزملا دمع نب ىلّدفلا ىينثدح لاق لع نب نسا يف رخأو هب

 ةعسو ىأ نب رم لاق اك لق بتاكلا نت وي نع طاش نع عماج

 مد اع جرحتلا الول ر ظل كلو + نم بصحلاب املا ترظن

 نباهعموةعيبر ينأن ب رمعجرخو سائابةنسلا كلتيف كلاا دبع نب ديزي جح ول لاق جرش نب ا هبفىتع

 جاحلا نايقلتإ المش ناتلح اسلأو نابحتلا بضخ دقو جابيدلاب ناتسام رمازجاو نيسحي ىلع حرس

 بكار لجر هيلع عاط دقو الا يم م ةشقل عفدلاف ديدخلا كنود يع حرس ننال رع اكو

 نأ ىلع نيع ةمسنو م لاق توصاا اذه درت نأ كزعأ كنككأ لاق من إف قدتع سرف ىلع

 يع ينوقو نت كالت لو هدأ تاو تاع ناف كلذ نم لحأ انأ لاك اسم ساجنو لزتت

 ؟لاق ةعيبر ينأ نب. رمح اذهو هللا كابح لاق مذ لاق جرس نبا حدا هاندل لاقت داعأف ةنؤ-.الو
 كلذ ىناكعال لاق كش انفرعف انة مع هك كابشع تن 1 هل لف باطلا انآ هللا كابح لاق

 بثوق كلما دنع نب ديزي انأ لاقف داز امل كلملا دبع نب ديزي تنك وإ هللاو لاقوجيرس نبا بضخف

 قح ضكري ىضمو هيلا امهمفدفهعاخو هتلح عزف هباكر لبقف هيلاجي رس نبا لزنو همظعأف رمح هيلا
 ردع ءاطعأف يف امهنم هيذأ كب نيذه نا هل لاقو اهايا هاطعأذ رمب ىلا جيرس نبا امهب ءاغ هن قل
 لك هاو ]مك نواوقو نوحي اوليو سانا امهفرف دجتملا ىلا اميق'ادخو رانيد ةلامأث
 اورحاو) كلذ هاسك كلخا ديعني ديزي 01 مه ربذسف امهعر# نولآسي 0 كلا ديعنب ديزي

 حايصلا نب يلع ينثدح لاقديعس يأ نب هللا دبع هب ىنثدحو لاق ضأ ةمادق نب رفعج ريخا اذهب

 رهشم ءانخلاب بوضخم هل ب را ىلع اوعألا نم ا د وع مخ لاق ىاكلا نبأ نع
 مهدأهلاسرف رف دوي دانح همالغهعمو ءارقش هل ةلغب ىلعجي رس نب ديبع هعمو بهذم ا رش لحرلا

 هيفلوَش يذلاوه اذهدانحو هذ قوط هقنعيف نك وكلا ةيهسل ةعيبريلأ نب رغناكو اج نغأ

 هك
 برغت سمشلا بقراو قفرب هيلع 0 هل
 يهذم سانلانم اق اةلخ ندملعت الو < رايي ر طمع لخاو ءاهدلا ا

 همشح نم ةعامج رمح عمو لاق هعنص توص دوجحا وهو ليقث فيفخ قراملا مالغ روزرزا ءانغلا

 أ بيثكلا ىنعاساخ ءيضي علاط ر دلو ف رشم سنك لا الوتف ليلا رظأ نأ لانس ناحل
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 (ةه)

 1و يف ناعف نم نايوره نابونجيرس نبا ىلعو ةيناي ةيشوم ةلح هياعو هيلاومو هناءلغو
 ةيورتلاموي ةكم نم اوجرخن ةئيه مهتسحاو  سانلا رطعا نء رم ناكو مهتيه ندح نم“بح الا

 ه.خوهطيطاسف هياع تب رضدق ين؟ فانم دبع ينب نه لحجر لزتع اورق ين» نودبرب رصعلا دعب

 اها ريالثل ةبقلا نود قئاييزا وح رينو - نه ت>رخدت لحر اا رصباق رع ولاا

 اهمرا وح اط لاقف نولمحأو اا 4 تناكف املا رظنف سيلا لكتر مخ فرشأف نس

 اود نادنو نع اهدئالوو يراو1ا اتريد مث هبلا ترظنف ايخاَو َتَعف رف ةعيبرت يأ نإ رمع اذه

 همام نا ةيراخلا نه ران دلو ىك هططاسو 1 ل ىعهو تاخد تح ةقلا تفجع سإ ١

 اهف لاقف هريحام ل اهاج 0-5

 ماع 0 الو 7 يلو * يف“ ن“ -- الإ 0

 0 سعش دنع 0 ا د” 1 : ام 0 ي وم ةديعلا

 مداولاو عا لح ىلع د اهسقل مول فحجيلا املع دمو

 مصاعملاو اهفك اهنم مغرلا ىلع * انا ادب دق نأ ريغ اهعطتسا يف

 - هات 7: هحوو اهاصع * ىجفلاب ميلا ىلع برضل+ مداعم

 اونلا فك الا هيدافت حيبص © هلام عيراسأ هيف 4 ريض

 2 ل و اهنفنتكحاف اهبارثأ تعدام اذا
 ماو اخلا ةاملشال نهو 0 ني هيض اذا 6 ايدلا نياط

 رابغلاو ماح زلاةرثك عم ءكم ىلاذيعتلا عماخوب ١) رك قا ىلا جر نذل رمع لاق مث

 ةئيدملا ىلا 0 حار ن هه هيف ار ابط احاور 0 نأشكا لهف 0 لع جاحلا 3

 باطخلا أي كلذ ينو لاق عرتن واناليا انتيشعيف لاعتنو مأشلا لهأو قارعلا لهأ ىرتو العا
 مهارتوانب جالا رورم رمصبدف فرسو ينه نيب جحاي نطب ىلع فرمثملا ةرجتس ينأ بيثك ىلع لاق

 اولهعاف 0-5 ادلا ىلا اونهذا لاف هيد ضب اعدف يداي لاو بيط حيرس نبا لاق انوري 3

 بينكلاو لق كلا م 5-5 رجا انيمرو اندربأ اذا تح تكلا ىلإ تار : معاه وا هنت ل

 ا وهو قارعلا قارطو مالا قبرطو ةئيدملا قبر ط لع كرش وم را لايمأ ةسمخ ىلع

 دلا جب رمس 0 هنا اماف ابرشو الك أف هنلا اراصف نادث 26 نع درف“ .العأو ديم عا

 1 رعشلايف يناي هيود جيرسنبأ عفر ايسمأ املف جاحلا ىلا نوراغد. مهو ينأب لءعحو هر

 نك نع ءاىانأا تاساح دق هللا يت" اما توصلا بحاصأب 4ب نودحيصب اريك ايرلا ةي رم

 ةعطق ترس نأ كا فة تاادقلا هش 0 دقو هنوص عفر اوم اذا يح اليلق 5

 0 لم هناك وهف نم حرم يبرع قيتع سرف“ ىلع للَحاو ايلاف ةلغ قرت للا

 انشد نأ كيلع لي وصلا تبحاصاي يدان 7 ه> رم سونرق ىلع هل>ر ىناو تديكلا لص

 ىلع دنعت لاق ديرب اهءاذ نيع دنت و عل لاق هّعمس امت



)٠6٠١( 

 مون يلع نادقفب ترعن * اك كلام نييلا با غايالأ
 هو همكم يرخ تا | رفعن «نييلابأ

 ئنغ لاقف تئش نا ددزا جبس ن :نا هل لاق“ هداعاف جينرس نبال ءانغلاو لاق

 ل 31 سرافايو * ةفيلخ 0 نبااب ينا سما
 ىضَتِب ةمعن هتطرقا نم! لك امو # قتلا نم ءز ل نا كركم

 ضع 0 000 + الماخ ناك 0 ىعسان ىل تهونو

 3 ىنينغت لاقف ثّدشام لق لاةئ كديزيسا 0 ثلاثاا هللاقف هانغف

 ا بيذعلا 3 0 تكلا عزاب توقأ راداب

 ىباعلا يف دعد قست مو دعد #* انهار رد لش 0 م شْ

 رمع هل لاقف لعرأ اب اهافث كيطاخأل ىلا لزت' أ لاق ةحاح كل تيقبأ حرس نب هللاقف هانغف

 كعم ماقملا تاطالىئاملغو ىلقث ينمدقت دق ةو ةيعكلا عادو ديرا أ ينأالول هل لاقف كزنف هيلا لزنا

 نكلو انيوطاب كل تيضر امل يم» ىلآث ناكولو حبصلا يندذفي نأ كال كلو دع كلو

 ال00 للا قاب رك ذو رايد ةئامجو فلا اهءارش نافاعع حدتالو يمئاخو هذه يتاح ذخ
 قدحسا 0 داح هرك ذاق

 مةىباغالا نم ريذلا اذه يفام ةيسأ 7

0-0 

 مك 0 * ةعسب 0 0 3

 مثاهو سحءش دبع امآَو ا 4 لذونلامأ طرقلا ىوهه» ةديعل

 نبال هيفو قحسان ع رصنلا يرحم يف هبايسلاب لوا ىلوقث ديعمل ءانغلاو ةعيبر يلا نب رمعل رعشلا |

 اتا دع ند طا روب قتاتجا دقو دع رطتلا ىرخ يف الاب لمر جرا
 تسوس

 مرق لها نادي تق د# الك كلام نابلا تارغاالا
 موشمتناق ريط نم كتمدع * يربخم تاء رفع ند نيناانأ

 يماشطا نع يلع -ولاب ىلهر حم رس نبال ءانغااو هريغل هنا ليقو حمرذ نب سيقل كلا

 كس وع ْ
 ضرالا رقانو احلا سرافايو * . نكد نإ نأ ةرتفما

 يضقي ةمعا هتبا وأنه نلكاامو> < عةان لح ركفلا» نأ 1
 ضان نم هبناركذلا ضد نكلو * 0 مسا ل

 اس عم توصلا اذ عع رخا دكو يلمس ولاب للفت يلا جرس نءال ءانغااو 0 ةليخ ينال رع



)6١( 

 لاق راكب نب ريبزلا انندح لاق ءالعلا يبأ نب يمر ( ينثدح ) 2 2 يبأ راخلأ

 ناكف واع يف الزان يبأ ناك لاق ةفيلخ ينأ نب نا رم يد لاق يحخلا مدا نادل ىنندح

 حيرسنبا ءاج اذا معار أ تنك ينآ الا يردأال لاق ءانغ نسحأ ناكمهياف تاقف لاق هنونأي نونغملا
 نب قحسا ينثدح لاق ةبش نب رمح اتدح لاق ىرهويلا ننرملا دنع نب ده ( يراك لآ

 هيادحو قحسالاق ثرطا نا رع را نع بتءص هلل كللأ دع ىنالي ريب زلا ىتث دح لاق ىصوملا م هار 1

 نبا جرخ لاق ماشه نب ث را ىلؤم دهس نب رمح نع ا ء ماللس نب نب دممو ينئادملا

 ارقلا كل نإ اولاقف هنول لاح دقو هياحأ هار فرصنا املف ءانغ عمف سبق ينأ ىلا ةليل ريبزلا

 ف ضال نك ناكناو بديعل ها نيا ن نم.ناك نا انوص تعمس دّقل لاق وهام اول | ولاق كاذ هنا لاق

 -كعوص ىنغتي ميرس نبأ اوه اذاف اورظنف لاق يش هابنم ىهتنا

 رمضم يداوج ند ةيراخ »* ردغىد اوبرادممرنمأ

 ردقلال ثم ؟ حاشولا نع واع ان 300 قاسلا ةطدخ

 رظن نم اهحو يفتمبإو د تدبام اذا ءاسنألا 5

 0 كل ن0 حرس نبال ءانغلاو هب واعم ن.ديزيلرعشلا

 4 00 تفر د وير

 هلاقملا هذه لاقف

 م7 نيتوصلا نيده ل جم

 ا

 كتسوص
 وعجرام مث اولوذ كوعدو ذا * اوعطقيذلال بلا يوقطيللاتب

 اوسنسا كتم الوتولس ف نو مطاصو نه ناب كونذاو

 ع تاهدع كناو ايف ع نكح يكل 21 ولي ايوطلا نبا

 عمط احام يف 1 0-5 ناف نإ 8 تيقبام ربح قو يلغ

 نا شيح رك ذو قحسا نع رصنبلا ىرجم يف ةبابسلاب ىلهر حيرس نبال ءانغلاو صوح الل رعشلا
 يماشبلا نع يهعسولب المر هيف

 0-5 رخآآلا توصلا تبسن 2

 تنوع



 )؟١٠١(

 اوعلط دق انك كيا يت> # مهيب كشوب يردأ تيك اه

 مص اميف نيس ريبعو د مطامح ند نكد“ ىلع

 عزيللا هزفتسي نأ 010 هناق ارت بلقاي

 يرحم ٌّق ةبامدلاب لمر هشو قحسأ نع ء هانشالا ةللق تاودأ ند 5 ليم ُُح رس نال ءاقأا

 يعد ولا قو ةباند ما لهر ف.:> هيف أ كو دحأ لاعتي و 3201 هدكاد ئطس ولا

 ياشملاو ريناد ت كة وهنا نبال لمرلا فيرفذو ص رغلل ف رلا نأ ياشطا 1 ةنسلبإ مو

 0و نب هللا دبع 587 ضارغال لوألا لقتا نأ ةباننب ورم رك ذو ليق ينات ديعمل هيف نإ

 مهاربانب فدو ينثدح لاق ينالدم دلا 0 نب ناوذر ) 00 ( ليش فخ ب يا ق كل

 حرس نبا ينغ قيما لاو ىلصوملا قدحسا هال :عو يده ا نب مهرب أ قحسا |! ا ترضح لاق

 ناك اللعح مث ىلب لاقؤ انود نا نيتسو ا طق رواكام 0 كاَتف انوص نيتسو ةاك

 كلذ كعل ب 0 2 كلذ ىلع ناقفتم اهو انود نيتسو ةنالل“ "غاب َىَح اممم عيجملا راعشأ

 هلق توصلا اذه نحل نكلو ع ن٠ اذه تفك قدا 1 هل لاق اضن تاوصأ ة 4 اراعشأ

 تكدعَص قحاهللاقةتاوصالا ة ةئلنس 11 دعو - يئالاقلا هن ع نم نذل: نحو قالالا ارعشلا فهنا نم

 انود ميغ اللف ناوعشب اع سانلا 2 ىلا ناكو نأ القاع الحر ناك حرم نب انا مهازبا | هلكاق مث 3

 رشا ىلا ناحالا كنتي لدن هل مادا نا ف مماع انوص الو مهؤادعأ هب >3

 هل لاقف قدا هقدصو هنانغل امم ليصحتلا دنع نين ١ [اهدعن نأ ىغشي ال دخاو تالا 1 اروأ

 لاَقُك ةمدقتلاب كدح ىلوأ اممأف مهاربا

 رماب تلاقو ئح-ا. تدم * اهطرص يف ترثعام اذاق

 تدصق اذه ل مه 7 لاف يبدعاسم الأ 2 كب تم ان ككسح مار | هل لاقف

 0 دكا نام ىف ةسحأ امو ىلإ ةعاعأ بيتا انهت هل لاقت كتبحم نء ينب رقام لك يوهأ تك

 يف يدنع وه ام كلذك ناك ْنلو يرا وح هانغّسي امت ند اج ع نبا ناكالو يدنع هنم

 ةظححح ةياور 5 ةراتخلا ةناملا نع توضص ف هل لقم انو ةمسقلاو ةيزردلا نسح

 يونا ن م * ارهسي مآ اح

 1 5 ارا ف ا ا ل
 فريف ىلذهلل هيفو يط ولا ير<# يف قاطم لوالا ليقثلا ند طدوالا ردقلا نم حرس نال ءانغلا

 يناثلا لبقالا نم نان .هيفو ورمع نع رصنبلاب لوا ليقث' كلامل هيفو يملا نبا نع رصنبلا ليقث

 هنأ ىلع اعم اعمّتحاف اولاق كلذ حصن ملو زرح نبأ ىلا موق هينو هنبال لاو قدحسأل مدحأ

 رعشلا اذه تد“ ف هيلع ناقندو امه ىرختام نيودتب قدسا ينرمأو دقتلا ا هيناغأ ل

 هيلي يذلا نا ىلع اقشا 5

 رمجاي تااقو ىه-ان تفته * اهطرسم يف تزثعام اذاو



 10 0 77 ا 2000
 - 0 ا : 5 27

) 1٠١ 

 هنأ ىلع اعمتجاف ثلاثلا يف ارظانت مث ًاضيأ هتف
 مصعلاوهسأر دلك نييام ني هلثذب عابسلا تلا 1

 ةّعمشأَم قجسا 51 لاقف كلذ قدحتس ناكل اهاك 0000 يي | يناغالا ىلع 2 ا قدحسا لاق

 لاقف ىبأق كح ال ىداؤف ىلع از رغ تدحو اهب تفر وأ هحمس اذا ينال يناكيأ ال هقرف دن

 داو :عبارلا ىلع امنا 2 + هتودف كلذ بحويل هيف هيهذم نا قحسا

 يوهاذ نتفأ جحلا ىلاناك الو ١ رطظان نظن يي ِ

 5 ىلع اتدناف نماخلا 1 | لاح مْ هر وعدم توصحلا ّ 50 اندحمو

 يجرح ىلعفت الا كنا * جدوملا ةبر انيلع يجوع

 ه.ا ىلع اقغاو سداسلا يف ارظانس مث هتبناف

 ادءاطم نزواح ذا ن اعطالا كحاه لهالا

 هنأ ىلع اقفتاف عباسلا يف ارظانمت مث هتأف
 انيتلو يوطا نم تبقل اذام * 1 نلقو نياربع نم نذيغ

 0 ىلع اًمْشاف نماثلا يف ارظاننو هتيباف

 يخيم مست نإ ند 8 ذك ررتال ةنعالا كن

 ل ىلع اتفاق 0 قف | رظانسو هتاف

 علظلا ىلع لالكلا ريس اهتفلكو * يتقان تلمحأل احلا تاذلجأ ن

 م اسانحتاو تاوضالا هذه ةيسل 1-0

 وه 9

 رمعاي تلاقو يحساب تضمن # اهطسم يف ترثءام اذاو

 امو يءاشطا نع ىلطسولاب للءر فيفخ جب رمس نبال ءانغااو ةعيبر يبا نب رمعل رعشلا

 ةلاطررلا#

 مصعملاو هنو ةلق نيد # هنشنب عاب دلاو رح تكرم ١

 اهنمو 0 نع ىو اب واول اه جرس ل ءانغلاو يالا دادش نب ةرتنعل رب ءّشلا

 3 محم وص

 يوهاذ ن نأ جملا ىلاط الو 27 وطالت 1 يك 0

 3 نع يلعسوأب لمر حرس نبال ءاضلاو ةعيبر يأ نب رمال

 1 يو

 يجرحم ىلفشالا كنا # جدوهلا ةبر انيلع يحوع

 اممو ورم نع يلع ولا لقت حرس نبال ءانغلاو يح رعلل رعشلا
50 

 تس وص



 : احلطم نزواح ذا ن * اعظالا كد>اه لهالا

 نان ضيرغلل هيفو قديما نع رصننلا يرحم يف قاط٠ لوأ ليقث حرس نبال ءانغلاو رمعل رعشلا

 لوأ ليقث د. هيفو ورمع نع يطسولاب لقت فرذخو قد.-| نع اهرم يف ىطولب لوأ ليقث
 اهمنمو قحسا نع يطسولا يرحم يف رصنخلاب ثلاث

 كسوص
 اككلاو ىوطلا نك تةلاادام < ل ناتو نييلرع نه ندع

 ليق'' يناث يلذهلل دفو يطسولاب لمر قحسال هيفو رصنلاب لهر حمرس نبال ءانغااو ريرل رعشلا

 '” مود رمل عجز
 ربك هنم عمت نا ريغ * هفرعتال دمنالا 0

 امو يطولاب لمر حرس نبآل ءانغلاو ناسح نب نمحرلا ديعل رعشلا
 «#© 7ر

 علظلا عم لالكلا ريس اهنلكأ * ْ انعا لاخلا تاذ لجأ نم
 اةنرحل ١ يلطسولاب ىلهر قحسال هيفورمصنبلاب لمر حرس نبال ءانغلاو ةعيبر يأ نب 0 علا

 ينادح لاق يدهملا نب مهاربا قحساوبأ ينثدح لاق مهاربا 0 3 32 لآق 3 نب ناوضر

 ىنغي ادعم نأ 01- 1 نا نامحد نب ريبزلا

 رهلاو يل زخ جاه بنم> ن -نم * ركفو موب ىلا آ

 هلا و رع راطامرخ ع امو ايارغ تأ و

 يهو رعشلا اذه نم تاب يف ينذذ كلام هضراعف

 ارد ا تواطإلا نيا تنايمون ةط»ىل ”ترحو

 ررد لبع - نيللا“ تضاف + ةربع "يفد تقكفك يك

 00010 دوج ا] يحاسلا اع دخاو لك لاقف قت وضلا نذهب يف هاعتص ايف اعيج ايح التف لاق
 ضع يف ءانحلاب فراعتي جرخ هلا اريخأف هنع الآس امدق اءاف ةك؟ هلا اضف حرس نبا ىلا ارفانتف

 قات مكحا ةئيدملا نم كيلا اح رخانا هل الاقف ءانحلا هدي يفو هياع افقو تح را انفان ابنا

 هلاوتنسحأ هل لاف 0 د د 1 7 0 2 12 ك2 ديلا كك الل اذ لاتق [هايتس نتوش

 مو#ورهسو نز> يف 5 0 ةعنصلا هذه تعيض نأ ىلع كلمحام كح واي رعشال كرايتخا ءوس ىلع

 كاوقوهو دحاو عارصم يف نارش يناثلا تييلا يفو دحاو تيب يف نزلا نم © ناولأ ةعرا كفو
 تئشام هللاو تنسحأ هل لاقف كلام هانغف كدنعام تاه: كلا لاق مث مث رجشلا رش ىلع راطامرش #*

 نامحد لاق لوحلا هيلع لك 131 نك ىح انأإ ةارث تكة ريش نبا وهامإو اذه لأم هل لاقف

 ىللاقو هعباصأو هيدي ن 0 ؛ يعر من ًاديدش ابضغ كلذ دنع بضغ جيس نبا نا دعم د
2 

 هندشن ًافايف امنغت يلا ةدي هال[ دقن داع بأ لاق مث ةعاس نق ٠ عمسأ رهشنبأ لوقتيلا كالاماب

 و ىلا تيهمأ يق 1 ةديصقلا'



 زير

 )ف١ؤ(

 ريخي هنم عمست نأ ريغ #*# ةهفرعتام دحالا كك

 مقننأ ربع ند ناح وضفم نيلولفم انفرمدناف هش ينل مث يبحاص اذهو ياخ اذه وح حاصف

 ةدحاو ةعاس 54

 م اهلك يناغالا د ةئدسلا 0-١

 «9 ' وص

 روسلاو يف ز> جاه بيب> نم 3 ركفو موعه يللا 1

 رحشلا رش لع راطام رش د 1 ابأ سغ 59 مول

 رشعلا ود نم مضقملا 5لر * 85 ربع 0 شررلا فتتب

 اهبأ عمو اهسم هلو نايتس ينأ نب ةيواتم تق ةلمراف كوش تين ني تاسح ءشلا

 ءغلا اذه سني نم سالانمو هللا ءاش نأ اممضاوميف ركذتست ريثكرابخأ اهب هبيشت يف اهخأو ١

 007 لا دعراخأ يفكلذ ن ناد دقو طاغوهوةعيبر ىنأ نب رمع ىلا

 ةقرطلا هذه رخآ نمل الو سيرا ه1 6 او عدو يتلا نع يطسولاب لوأ ليقث

 كتسصوص

 رفا ورع دكا الاول 0 هلك نا 006
 رصخو لط مولا هتقداص * يحضلا لاسع سلطا اهفاخ

 قحسا نع اهارم يف رصنبلاب ليقث فيفخ كلامل ءانغلا

 اهون 1 و

 ريخم هنم عمست نأ ريغ *# هفرعت ام د مالا ك2

 ينألاق دامح لاق لاق 1 نب نيسحلا ( نك رح يكل وحيو ور< نع ةبايسلاب لمر حرس ا ءاتقلا

 ضي رغلا هيفدضراع الإ 0 ينغي الحرس نا لمج ءاوانو ضيرغلا 2 دنيا داَض امل ديعسنب دمج لاق

 عضويف ريثكس ان اط عمتجيو ةعمج 0 نا اد 6 5 ضع تناكو هر 0

 ضي رغلا عقوم حرس نبا ىأر املفهنادارتيو ءانغلا ناضقانتي مث هيلع ساجي يسرك امهنم دحاو لكل
 هل لاقف سانلا اهفختساف جازهالاو لامرالا ىلا لام همشو حونلا نم هبرقو سانأأ ن 0
 كيمو كننأ ل لع حونم تلعج ثنذعاي عن هل ل لاف هتدسفأو هد ل ىحيابأ اب صيرغل
 يراطات 5 دوجحأ.الو هم لقحأ دا: نغاام ءانغ نانعال كاوا[ ذه 1
 نع ماع 3 قيتعينأ نا ناكل اق ةيرملانب ماشه ن ء ينأ ىلع تأرقو دامح لاق هتدهج امل
 يله ملا شادخ نب دام ل اقو يأ لاق دامحلاق انيلع هقح لعل تع كوة اهو 2و ةندب حرس نبا

 ديعم نيلَخ اليل الع لخدف ةئردملا ىلا ةكم نم مداق مدقف دبعم انعمو انا ندع ىف ةدالا

 ءانغ سانلا ندحأ تحبصأ لاقف دبعم انلاتفتلاف 0 مدس مما وهو راخالا نع هلئاس

 2 ل الع



 مث تام دق جيرس نبا نا ىنربخأ اذه نا ايح حيرسنبا ناك ثيح ال لاق كلذك ن 5 م وأ هل ليقف

 لاق ناو هرج داخ ( لاك ) اجيرس مويلا تحعصا لاق هؤانغ هبحيأف انوص ينغ غ اذا كلذ دع ناك

 دلو هوب 0 ا ورملا تالا[ تأ دعم ناتدالا :ئادملا ندحلا وبأ ينثدح
 ةوق تل جوس نأ تاب نو تل( كانو زر ار 0

 ملكتي ول نهف رعي تببلاو * ةنابل قدتعلا تييلاب نولو
 مزمزو نوهوجومطحلا ايح * انئاعظ نبلبق نو

 ومهام كرمعل رفس ىلع اومءو * ةطبغ لزنع ىنو ثالث اوثبل

 اومدن. مل قرفت دح ادق ول #* ةماقإ راد ريغل نيرواحتم

 هلوقتلقف هتايحشمو هنابرطم نم كعمام لاقف يلا زوج مثلاطأف ىلصي ماق مث هتينغف هنغ يل لاقف
 اللقعم يلعملا لظ وا تام #* ةحاح كردن نح لاك ال

 ثلقف هناصق سمع نم كعمام لاقو يللا زوجتو ىلص من هتدنغف هنغ يل لاف

 ا جحلايبلادك الو * رظان رظنم ريمجتلاكر رف

 رك ذو يما زحلازذنلانب مهاربا نع ىأ ىنربخأو دام لاق * نيتكرب اذه مرحمأ ىب + تاك لاق

 او أ ينتلسرأ لاق يوزخملا مهاربا نب نمحرلا دبع ين د كاف ىل رجل نع ع ىنئادملا بويأ وبأ

 3 2110 لاقو ىلعملا راد اه لاَ راد ىف هيد>وف ةلئكسم نع حابر ىنأ نب ءاطع لأسأ مالغ

 نيب عوضذوم دككلا هنيأ نا> دقو ريثم ىلع سلاح وهو ةرفصعم ةفحام هدول اما راد هربخ

 اوقرفتو موقلا لكأ ىتح زويملاب بمالإ نايبصلا عم توهلف قالا ىف قرفب نا ا رو
 مكش ام لاقف رس ناو نه ردلا ىلا اكسراق [نل تذا ول دمع انااي اولاقف .هتساخ ءاطغ عم ىو

 اينغتف رادلا يف ا هم اولخدف لخد م هساح ىف ءاطع تنو امهعم اوماق اي ان[ املف امهلا اولسرأف

 . : ريثك رعش ينغثو فدلاب رقنف حرس نبا دف جس انو

 سعاب الا نهب ىدحم الملا جاعت * اماخ ليال تاراحو لياب

 رحارملا كيفي حإي نرجلشو * انئيب ناك ام نعاي عطقنما

 رداويلا ىنتلحءتساو ىوطلاهيلا # ينداق ةزع تدب اذه لبق اذا

 000 ا اور ى يكن ونجلالثم ىف 30

 مهئاذإ هيلا اروع مث تاومألاك واكف | مهكردأو تابسلا ميلع لزن دق موقلا ناكف

 حرس نبا ىنع مث رخآ وت ولا مث مهقانعأ ت تلاطو مهنيعأ هيلا تصخشو

 لطخالا ر عشب ىتف.فدلا 'ضيئرفلا ذخأو بيضقلاب عقوو

 اولعفيلالالاقثالا اوعضوامو * مكسبأل ابأال انوحبصا تاقف
 لتي نيح ةلودقم اعمرك اذا *' اها زهومكتع اهولتقا تلقو
 اولبرستي منادوسلانملاجر *: اهنأك تايصاشاو رغ ا

 وهو رخآ رعشب ضيرغلا ينغ مث لوقي امل نيعمتسم الا اوقطن الو كوخ كا رام هللاوف



 انزحهدنعام )١( ىلعداؤفلاندز * انمدلاو لالطالاو مسرلا ف رعت له

 انسحاتشبامف لصولا ءرذاو (*) * اهلحن تناكذا (؟) ءارفآكراد

 اندش نا دعي م رذؤج يلقمو * ةتراوع كودصع كتكتت دأ

 ضيرغلا ي ىنعو اضيأ ءاظعيف. كلذ تنسو ديك نسرالا نأ يل ليخ دقلف دحأو نجلب اعيح اينغ مث

 : : هلوق وهو ةعيبر ينَأ نبرمح رعش ىف
 انتك كروزأ ال ابيرق ىسمأو * انامش رادلا عمجت نأ ًانزح 0
 امكملا هاو ىواذ وا كك 07 ىذلاعم الابخ ددزيال بلقلا عد

 امو كاوه يلق ىف لح دقف #* هنال هاوه ودعي ال ناك نمو

 امدلاو محللا طلاخ دق هتكلو *# هغوصو ناسللا قيوُرُم سيلو

 : : ًاضيأ عرس نبا ينغو

 0 نا رفعلا قارتلاب نأ 3 الزعم عويلا لال احوع قليلخ

 ل 00 احاورأ لد »# هلهأ فخ ىرمتلافت دكا

 السرتف الوسر ن . 3 انلا * تأموأف امالكعطستٍلف تدار ا

 الفغتق انع نيعلا م ا ل و احم ليالارتس نأ ينعتبنآب

 ًاضيأ ضرغلا ينَعَو

 اضرعااهكتب لبق نامظلاىلعو #* ةنال ضقن افق ىحاص اي

 اضرت ادآز تدور دقف اكرر ري هال لوكا نأ ندا
 اض 0 نيفرعت 0 #2 0 فعن فحللاب اطاقمو

 1 نك يضفي لمد هد أر تيأر اجو اكو هريرس ىلع عمي ءامعو يشل 07

 | ولا وأ املف تبيلا ةوك يف عاطاف ء انآ قا ير ىلع ,مهو ماق 7 ا انو

 حرس نان نك توصلا ققرلا لاق ءانغ ن اما د

 3 تاور نم رام اكوا ل ىنام 4 ةيمسل م

 ما

 ملكتي ول نهفرعي تنيلاو * ةنابل قيتعلا تيل نملو
 مىمزو نوهوجو مطحلا ايح #* اناعظ نهلبق ابح ناكول

 | تتاكد 5551 :أو هناويد يفو ( #) 7 راد هناوند يفو ( ”) هنالغ يورو )01(

 انطو مكل



 (1)؟يسممطخلا فانك اب ضب * ًانغاول نرسح دقو. نهناكو
 ومهام كرهعل رفسىلع ومهو * ةطبغ لزيعىتمم ثالث اويل

 ارم 1 اح ر دحادق ول © ةماقا راد ريشي نيرواختم
 نع رصنبلا ىرح ىف قاطم ليقث يفان حرس نبال ءانغلاو ا قرد ردا لماكلا ن ههخضورع

 زيا يف هلوأ يذلا توصلا اهنمو هللا ءاش نا اههضوم يف اذه دعب يأت 0 نبا راخاو قدسا

 ةحاح كرد ني> ىلاس ائسل
26 

 ل لق ناف لأسأو 0 2 ل ف ةبابل عدو

 كك نأ هب تلحنام لعلف * 3 ةل-ل كنيعب رظناو

 القعم ”يطملا لل حارام #* ةحاح كردن ني> ىلا انس

 ؟القعينا نير ةلخع ةروجنرو * هءالظ نح ليالا ام اذا يح

 اليهأ عك لع ثسل أ * اهناك باشا ف 1 0 ١

 نك دبع هو اهارجم ىف وهو يطسولاب لوا ليقث حرس نبال ءانفلاو ةعيبر يبا نب رمعل رعشلا

 ان دلو اهردانو هناعأ رات نم وهو يطع ع تروا قالاطاب 0

 000000 ]] ايدج لاق ير قحسا نب دم ني دحا ( قريحأ ) اهم رثك ىلع مدقب امو

 ريسأ تنكلاق ةورف نأ نب نار © نب هللا دبع نع ىرهزلا هللا دبع نب نمحرلا دبع ىنثدح لاق
 0 ىنأ نب رمعل هتدشن اف يندشتتاف ديزي نب ردغلا عم

 1 نا هلق ناف 1 * اللدرتت نا لاف ةيانل عدو

 احم نلا الساق كروه ف 2 فااخخ ريغ تكتام رعأ لاق
 هاك :نأ بحاو الع قد ف ان نات يطا

 الفني نأ سراح ةلفغ ل همالظ نجح ليالا ام اذاّح

 الهأ بيثك ىلع 5 يأ ترا 5 تاقاف هات كك رح

 0 يقر ذهل يرحل * تللعت تايقا ال تيحر

 نا نر [ف الا ىذا لع ة فريف ةباكس عانقلا الغ

 ا ال نا عاطساام هب قري #*# لقاع ول اع اهقرا تالظف

 الخش نأ وحل تأ سف * اطذب عن مل عم طاق ودب

 تاقف ةلغبلا ى « مالغلا ب ٌكلط فرد الا دار ال 1 ده تن 0 ىلا هتلغب ىلع ىل حن هفالغ سعف لاق

 َتيهذ مالغ اب هعد مالغال لاقف ينم اهعزتني مث اماع ينامحي نأ نه فرش ءأو مك اوه ايكاحاذل

 لماك ها ةردلاب هيشناك ةماعتلا ةضيدب هبشت ةأرماو ضءب ىلع هضعبىذلا كرملاويملابغاللا (1)

 ناطلسلاىلا صخشلابةياعسلا للا لص او انب تسي ن أي أالحميناحشاك ةلفغتسقروهناويدفو (5)



 )ؤ١٠١ا(

 نع يلع نب نسحلا هينربخأو هيبأ نع دامح نع ىحي نب نيسملا «ينربخأ) كالوم ةلغيب ةبابل لاو
 مالسلا دبع نب مهاربا نع ييقثلا صفح نب نامع ىن دح لاق 4 نع دامح نع تايزلا نبن وره

 نب اناملغ نم ىتب نم رخآ ناكو دوسالا عفانويأ لاق لاق ينغملا نز. فأن با نع ثرحلا أنبا
 لاقهصقرت كناف ةعيبر ىلا نب رمح رعشيف حيرس نبا ءانغ هنغف يشرقلا برطت نأ كزجعأ اذا حيرس

 اهنمو انو“ او ناكو نعت ءو حرس نبا ناماغ قذح ا اذه عفانوب ا

 كس وضص
 ىعابألا نب يدحت الملاجاعن * اهنأك ىليا تاراجو ىلياب
 رجاوشلاك ف نعابينرحاشو * انب ناكحام نعاي عطقنمأ

 رداولاى ةلحعتساو ىوولاهيلا 4 ينداق ةزنع تسب اذهلبق اذا

 رجاه كتل ياخ ا ىر.كلنونحلا لم ينودصأ

 رجا كنعيريصلاعابتنب اذا د ين | نعاي كنم يلح تلالأ

 ةياور نم قحسا بهذم قعيرصتلا لوأ ليفت دل ءاتملاو يكل :رمشلا ليرالا ا 0
 يرحم يف رضنخلاب .لمر “تنفخ نودليا لك ينودصأ#* هلوأ نأ حيرس نبال هيفو ورمع

 اهنمو قحسا نع ىلطسؤلا
 ىلإ ' وص

 اولب رستم نادوسلانم لاخر * .اهنأك تايصاش ورجف .اوخانأ
 اولعقيلالإلاقث الا اوعضوامو * مكي أل انأال ينوحبصا تلقف

 لزنتو يح موللاب عفرتو * احرابو احينس يديالا ابرك
 اصشو وصي اضش لاقي قاقزلا نمي اهئالتما نم اهماوق تالئاشلا تايصاقلا ليوطلا ند 0

 دقِناَو صخاشلاكه مفر اذا هرصبب

 يدايصلاب نعطي * صاح بربرو

 صاوش نيعاب # صاصخ نم راظني

 ضصاقنلا خلا وها ماضل قافك
 دق هللأ دبع نب دلاخ اهب حدمي ةديصق نم عضوملا اذه ريغ قا 5 ركذو لطخألل ر ةشلا

 يف رصنلا لمر يناثلاو لوالا يف اهدحا 0 هيف هلو كلا ءانغلاو ةيمأ نب سيلا أ ن :نأ

 هيفو ور< نع يطسولاب لمر فيفخ يناثااو لوالاو كلاثلا يف ر> آلاو قحسا نع اهأ رحم

 هنقو اها خف سلا لرآ نك فيفخ زرحم نبآل هيفو ورهع ن نع يطسولا لمار حرس 2

 امو ورهع نع مهارإل 2

 كس وص
 طيسلا نم هضورع تمدقتدقو ةنالثلا تاسبالا ركذو * انمدلاو لالطالاو مسرلا فرعت له *#

 اهنمو رصنبلاب ليقث ىتاث ةشئاع نب الءانغلاو يناودعلا”عبصالا يذل رعشلا



 انش رادلا عمجم نا انزح ىتك

 كتسوص

 م: هءاأ نع ةظحج ةءاور يف ةراتخلا ةناملا نم وهو انعم

 اّمكملا هاوح قواك نف هبا يذلا عم الاخ ددز,البالقلاعد

 امخو كاوه ىلاق يف لح دف * هنال هاوهو دعي ال ناك نمو

 امدلاو محالا كلا * هغوصو ناسللا قيوزتب سباو

 ديعمل ءانغلاو ناسح نب نة رلا دبع نب ديعسل هنا لبقو صوخحالل رعشلا # ليوطلا نه هضورع

 وهو انحل هلوأيف كلامل نا سنوي ركذو رصنبلا ىرحب يف رتولا قالطاب لوأ ليقث
 امرت دقانل ليحىوت ىدشو * ًامرغم كب ًاينط ىف مثكأ
 000--- 0 ةف مكاو ةلرمم ةمفع ست 0

 0 كل وراد 53 ماو © انيراذلا عبجأ م 2

 لاق ناد نع يتلا ؟ ذو دا لاقلاق يحي نب نيسلا ( ينربخأ ) تضم ىت ٍجااتايبالا هذه هدعبو

 ٍز عمتجتالف لوقأو لو ل هد لل

 مكي ءاحام لاقف دح.ملا يف هاندحوف هيلا انهذف حمسلا يبا نب كلام ىلا انب بهذأ ت يث ىلع

 ”ةلةودح لايف انآو امون دعم يفءاث 12 تاق لاذر دبعم نيبو ينيب اذه ىرج دق لاف 1

 2 وه امو تلقف هدرتال 'ىثب كدتج
 ْ امدلاو محللا اخااخ رد هنكلو 0 قاورع سلو

 دحملايف ن<يوهيف ىننف ينم هعمسا لاقف لبق هعمسا ل يفا هوا 0 دبعم يل لاق مث

 ىلإ ىدهملا نب مهاربال لدفيف ( تت رو ) هلعانمجأ دو انقريفاف هنم نسحا طق اثيش تي

 000370 الور اح رقما نع فدصت ىلا نم هر قااثآو هذه قر تيتكو ىلدوملا قحسا
 هب وعص نمم اع هب 0 - كوع ياذع ل هيا 5

 يف ةيداا ةرارخلا نم هبساقأ امو يت

 امدلاو محال كا كلو < ةكوصو ناجل قوز سللو

 نودي ةيمأيف 0 نيرا ل اح كلا رولا يلاوم نه ع د( حما لاقو )

 اوناف . اضي م دودج وف برس نبأ نع ولاحق يك اوكدق منامه اوب اد اكلادوأ ادعم اوم.سف م

 كانبتأ شيرق نمنايتف نحم اولاقف هيلع اولخد يتح مه. جرف هءانغ مههمسي نا هولأسف مه ًاقيدص
 ريسلهب كلم 0 يذلانا اولاقف نور 00 | لاقف كنم عمل نأ اندم محأو كيلع نيملسم

 ةمداخ تنأف ىدوعو الج لاح هك سانلا رادقأب ًافراعقاخلا صهاط ًايدأ حرس نب ا ناكو

 ىلع هبوب ا مهاتغقدوعلا د 3 < ةهجوحبقل ىت هل اذا كلذ لعشي ناك وههحو ىلع ابل دسف ةماخ



 هللأ نينحلو كرد هللا لق دق م اولاقف ةرذعم لاقؤ هدوعيىتلا اونتكا اذا يح يذل وهو هيلع

 مدمس دقل هللا فاحت ةنيدملال هأ لاقف نوبراعي اوناك اك امهب نوبجيعي الو امط نوبرطي ال اولعجف
 يباتعلارك ذو هد.عب امانيلع صخن دّقلو طق هلشم عم عمل لامانع ف كام دل لجأ اولاقحيرس نبا اندعل

 لاق زاحجلا له سب نع يلا كات ن١ نب هللا دبع ىنثدح لاق هيدح يبي نب ايركز نأ

 تروق لاق نبك[ هنأ 3 هديدحلا يبالي دنق لاَقفءا رفع ايي ديدحلا و نعال يتلا

 يماسلا ةرامع نبا رعش يف حرس نبا للهرب منرت ةحتار ةيطبحلا ءاطقرب
 م ©© /وص

 دمع" ىلإ نورقلاف 2 يداوغ #* دلاخ رب ىلا دي ىتد

 دكفرلا 1 ااش حسأ *# ةيزع تاحنارلا قورب تداحو'

 دولا فرطتسع يندد يلايل # اهب يناصاوت ذا: تتهم لالا

 يدم ع نمءاح نم حرلأ ب بيطل يدهم * ا مالظ ريني

 انأو الا يتواشغ تلا اه ةم اعنلا تفز ملح محب رذ يعأشم طا نع رصنيلاب نمر 2 ءانغلا

 عفدام ل ايدنق ىل لاف لق ريغب ةمح لاك ىوهأ ت اقأو اه دل هتفلخو يلق ا معدوأف ريسح شاعللاب

 دق ةيطبحلا ءاطقر نم جرش نانا ءانغ ُِف ها :ننأ رعش تعمَس 6 ا ةفلدزملا 1 22

 كك 0 لها نم لدحر ل اذ دف ىانلا 2: 4 هه ءاطقر 0 لاق ةومالا نم 1 تينوأ

 ترطف هذ مه رو نم عضفأ ىرت أ طا تاو له رضح نءشو كلل ا

 تكبر اميه و كل فكك تسكشب يهم نم اهرئو نأ 5( مل نا دهملا ىلع لو يندملا

 يذتكلاى 2( هللا ديع بحاص ةز> يأ عف نكح راخلا ةارمشلا عم لكقو ةئدلاب يو ناك اذه

 ءانغ لوقي ناك هنا هسأ نع قحسا ن تكد 0 لاق ) ىلا للاطب فورعملا يراشلا

 لو ناكو ًاعج سانلا بولو ند قول حرس نبأ ءانغو دحاو لحر باق نعم قول ن 59

 1ك 5 رضوةقرواحش هلا بردو مد" 00 2#ب رطم هنمب رشف ب ريض هال ل ءانغلا

 دبعزع ىكن. ايركزينثدحو ( يناتعلا لاق )عرس نبا بخ يف عومع اذه لكو لق ةمن ل١

 رب يدحلارضخالاو يرهزلاةءاس نبا تلا لاق نيد زاجحلا انباحأ ضب رك ذ لاقينا لادم نا هللا

 أدءعقفلاق اقاتعم قالذىلاتنك نتن ىدخحالا لاف كب عتمتسا :عامجالا يف كل له ةملسنبأ لاف حصفلا

 كلذ ناك دعوم ريغل الاقف معاهحا ناك ءىشلأ زاححلا يف راعماي لاقف بئاسلا ربا امي نادت

 اما دق صزالا اي ةملس نبال ر ذخالا لاق ليالا 1١ يد املف نود اودعقف لاق اسنؤقأ

 يفغي عفدناف كانغم تحف حرس نبا ةهقوش عقوف رمقلا كدعاسو ليللا

 كمصوص

 باع ةلاتقما اهبرتل | تلاقو + ا تدصوم مرح تن

 5 ٠ ىسفن عنمأس * ةرح ل ينأأ اذه ملعس



 (ثتنكفإ

 نسال تارهاط شف تايبأ < اًنسدناذ ىتانع هل ىلوقف ©
 00 00 امش لاق هت 6 1 3 ءانغلا

 ل عفدناف كانتم دعت الو
50 

 هس وص

 5 000 3 د تم را امقتلا املف

 ملع ريغ هاقلذ 0 عتناو * سا ا ماس

 ةودحل اهعمد ىن .ع رجحاحم 3 تلبيس أ من ل

 0 اهملعب اهناو ةئطلا يسود رف نكت مل نا 1 قع لوشو قنا بئاسلا وبأ ل 58 لاق

 "غلب لاق يدع نب متيبلا نع هي 20 نع دامح نع ى# نب ن نيسللا ( ان ربخأ ) نوعرف ةأسعأ ةيسأ 1

 ا23 ءاكلذلا اه لاقي ةّتدلاب ةئغم دنع يئور+لا بئاسلا وبأو انأ تنك لاق يحملا لبهذإبأ نأ
 حرس نال نحللاو يرذعلا روعم نإ ليج رعشنلا

 ٠ وص

 ريكو علاظ اهنم لازالو * يونا ىلع انوع نأ .ك ل احولا نط

 ريس سم ناحو داح 0 » و م مول محلا تشم نك

 0 ةمالسلا هللا لأ نق غل 0 ا يهد بأ اي ب 0

 0 0 [ا00 درا ال ل لح داب دعا لاق عكر

 ينال وهو رفنلا ةأدغ ين٠ دا لع , ا 1 نع ةَمَعَم

 كلا دق هقارف 1 * يدوحو با رؤي لدولايددح .

 الو انيْح برضمالو ا ند عملا نأ ءاقتاف ى 08 راخالا هذهدس ىلا:ت وصلا تيكا

 000 وهو ةلياىلدوملا م ا ؛ قدا روح هنأ مهاربا نب فايوب ) 50 ةيعمسالا انين

 000 رس نبا هيف ديعت دق توص اذهدايا هتيطاخم ضع يف قدا لاق نأ كلا عال 5 مهارب 1

 نآرومم فكفع رسنإايف | 1 هلم لوه ادككو كنلع 2 0 انأاي كنا ل ةلعأم عار هإ]

 اذه نع جرس نبا هللا ى ا دق ان رم ل نبحأ اذا ديس املاو عرس نيا دسم لوقت

 كلذ عفد قحسأ تب .ار اف لاق حرس نبا يف هلثم رعشتت دا هو كتعأو هلثم نع هردق عفرو

 ةداغعلا لعام تلك اعأو هيف ال ًاداقتعا ا ملسانلا اطوقب ة ةلك يح لاق نا ىلع دازالو هابأ الو

 ىل لاق لاق مالسنب ده احد لاق لعمسا نب نكح اندح لاق عيكو فاخ ديد (قرخا)

 لاق ءالعلا يبأ نب يم ركلا (ىنثدح ) ىح رمد هولا نأ لق داحأف ا "ناك رخص نب بيعش



 )8ؤ١ا(

 ينغملا نامعل ناك لاق د بيعش ان”ثدح لاق مالس نب دمحم 3 لاق راكب نب ريب زااانثد>

 يردأال لاق ندا ءاقهل ت تلقف هللا دبءوبأأ لاق موق هينأي ١ رأ تاكو نعي نآكو الرا ىدنع

 ينئادح لاق هيبأ ن 0-9 1 * نب نيسحلا ( ينريخأ ) او كس حرس نبا ءاح اذا اوناك مهنا

 تافرع ىلا ودغلا دير نحنو ينع ا لاق ةئيع نب صدا

 داعمل انع باغ ذا ثياب ليالا هنح الف ةعسااو بحرلاب انلق ةلزلا مكب تدب لاقف صوحالا انانأ ذا

 لاق كلا٠تلق ءام راع سا
 ار ص

 مرح نم كلالخ 0
 منألاو ربلا نم اذافك *« هنيل ايربلا هب ديرب

 لاقف يرس نبا ىتل مث كل ادبام لق لاق ةسكلا برو تننز تاق لاق هن ملو حرس نبال ءانغلا

 نكفف هتعاس نم امه ينخف اهانإ هد ذاق امام لاق امه ينباع نأ 0 نيتسح نيب تلقدق يفا

 نب قحسأ ينثدح لاق هيبأ نع دامح نع ىحينبنب ملا ( ينربخأ ) هتوص عمس نم رضح نه

 انهموهل انش ة-اف رعشلا ىلطن باش دئموي نحنو هنيدملا ىنطحلا نبريرج مدق لاق ةحاط نبىحب

 رامح ىلعءابق نم ىعاشلا د صوحألا 5 حرب مانقأو ةحاخل ماق ذأ د نح انيبف 2

 هم هدفا قدررتلا نأ هيلعأ نأ هللاو 46 لاق هيلا كتتحاح اه 0 ماق انلقف اذه نأ لاقف

 كنق لا نم عرس: نكي رف يرجح ءاخ جر>و فرصناف فرصناو شرد كحمو نقف رشأو

 ضصوحالا لاقف كالا 0 و ريرج لاق ربرجاي كيلع مالسلا لاقف هيلع للقاف ىعاشلا صوحالا
 نبد# نب صودالا انلق هللا هازذ >أ اذهنم رو كاك سمو كنا قدزرقلا ىنطخلا نبي

 لئاقلا تنأأ بطلا نبا ثييحلا اذه من لاقف حالا يبأ نب تبان نيمصاغ
 5نيعلاهبام' يش ندح 1 * اعل ا عل رش

 قطموح لا كو كلذ 5 كلذ رقفا ركبلا عاوذ ل اثم اف لخدي نأ امنيعب رشي هناف لاق مأ لاق

 0 دنع عشأو هللاسن ا انابقأو ةبك افو 7-7 ممأا ثعيف فرصناف قالحلاب يري
 ايسح مه ذأ كا أو اهحو مهحتوأ كارال ينا هللاو لاقف لا 4 هيلع اف تبلا روم 2

 ىنالاق كاذ ا رب رج هبتنافشا مهريخو مهمفنأ هللاو ىنا لاق مويا ذنم ينتمربأ دقف

 حرس نبا ندلب ىدانف 24 عفدناف كيو لق لاقف هيدابمو هعطاقم دجأو كرعش حلم
 َْن

 لذعلالذع لبو ل احراا ل اق *« مكلع مالسلا ةيجان تيا

 لمفأ ملام ت كلك ليحرلا موي #2 00 >1نا رعأ 1

 مهعفنال كنا تقدص دقل يرمعل لاقو هتكر هتيكرب قدأأ يتح هوحن فحزب لغو ريرخ يراك
 او لاق توصلا كلذب 7/2 باخعأ"انيأو املاف 3و هلصو 6 * هللاو 0 هيدحاو كح دقو يل

 لاق 8 انلَقف اذه ريغ اعضاول هل ناو لاق ءانتلا اذِه كَ تعمس ول حف يلا لَه صضعل هل

 بلط ىف تغرب ع نم ةغاج هع ىضحو يكل قح «زاجح قرافمي تساف لاق ةكمب انلقوه نيأف

 ل ن2



 )4ؤ١ا(

 ريثك فرظ عماهملا مسمن أك شيرت نم ةيتف ىف وه اذاف ًاعيج هانيتأف مف تنكو هتباح يف رعشلا
 مظعأو هناك اورسسو هوندأو ريرجب اوبحر ةربخلا مهانربخأف ةجاحلا نع.اولأسو اوحرو اوندأف

 ١ ةنيدملاب هّتعمس نحل يينعت نأ 0 لاق كءادف تاعج ديرئام ىل- لاقوربرح عض وم حرس نبديبع

 لاق وه امو لاق كلا ىنخيزا

 لذعلا لذعلبقو ليحرلا بق * ىلع تالا ةحا تحأأ :
 ررجحلاقف كلذ ن 7 طق م تعم اوف 6 نو 1 بيذق هو حرس نءادانغف

 ناكل ءاسم حابد اذه عمسيف ا نيب متيل مكلا عزت اعزان نأ لاو ميطعأ أدام كم لعأإ

 كت 1 ةدرو ناسا مكهوجوو مارحلا هللا تيب اذ ه عمو نيكف انضن و طخ نالثا مظعأ

 5 لاق 0 نع دا ن ع حي نينيسملا ( ينربخأ ) «دئاوف ةرتكو مكتراش نسحو

 وعدي الماي 0 مدق املف تا جيمس نبا يلا ضحشأ نأ 5 لماع ىلا كلملا دبع ندلولا
 اولاقف هب يلع لاق رضاح وه اولاق عرس نبا نيأ م كليو لاقف ه ركذ هنا مث لاق هي ءلا تفتاي الودي

 هان دّساف 0 سلجحا نأ هيلا راشأف م هيلع لخد ىح لقأو سلو ايف نيئؤملا 0 ا

 كيدأ 00 كب ةدافولا ىلع ينامحام كنع ينغلب دقل ديعاب كحيو لاقو ابيرق هن« ناك تح

 عجحسل نيئمؤملا ا كءادف تلعح لاقف كساحي ةوالحو كناسا فرظ ع كراتحا ةدوحو

 نبا عفدناف كدنعامتاه لاقمث كاذ. نوكنال تاور ال1 1١ ناك هانا نم رح ىدحلا

 صولا عشا ينخف حرس

 امتم ابلق قوشال امم دقف املأ مدقلا ىلع ىملس ىي 1-7

 0 و ل ةيرعلا 57
 د

 امش وا ايناح جوي لحو * ةميقم شس تلح اذأ ىلاو

 يع فا لطو دحر عداوتق ساق طش شاع
 ىلا دقو اهنم رادلا وند بحا

 يبام نظلا يوسي ردبامواهاكب
 ل بقوا يدؤل 1 0 1 ةفيلخلا فاو اهعدف

 دع

 املثتال نآرادلا 5 9 4#
 دع

0 

 امهم سانلا هبىحيايح ثيغو * ةمحر حيتافم هيفكب ناف
 دع

 د

 د

 امد الو ًامارح الام كلم ىلع * بْن ملو ًاوفع كلملا هانأ ماما
 املعا نيالا هللا نكو الو ع هلل ةاملا بر هريحم
 اماسو باحا الا هخنل ع اماتيم عدي مل هللا هاضق املف
 امأشن 7 نم الحاع ادعو * هدو لان نم زعلاو انغلا لاني

 يدع رمشب هانغف هيه ديرعاب لاق مث صوحالاب لع صوحالا:نسحأو هللاو تنسحأ ديلولا لاق
 ديلولا حدع ىلماعلا عاقرلا نبا

 تسل وص



 هب كلا اغانق با.شلا ناك

 ةيجاددعب امش سأرلا لديتساف

 مدس
 دار دوحلا يارا تفادتت

 باقلا ىنثي رغثاا ةقارب امذل

3 

 د

 د

3 

 نإ

 تسافر نيو ينيب ليحو * اعنتكاذ مهلا مف ىلا

 اععشا -ةب انامز لطتساو

 عز يعلم قريب هاك
 اعَرولا ةوصلا دنج هنأ [طقعاَو
 الرام وردم كاسر ل
 اعرك اهة.ر ىف اهلبقم اذا

 اعلا اوعمحام اذا نونمؤملاو © هلتاببطلا تاولصلا يذلا ىلص
 اعم هابحاص ىتحدملاو رجالاب * ةيحاض ماوقالا قيس يذلا ىلع
 ايدم هله اوناكو هيدب ىلع * 0 ح يذلا وه

 انه دك عار نوكن ناو 0 رعلايذبانذع

 اعتراف هللا ناعا هيلع كلم * هل نينءوملا ريمأ ديلولا نا

 اعئمام :نوطءي الو داتع هل * مه نيذلا يطعأام سانلا عيال

 تنسحال تلق اذه ريغ ول ديلولا لاق هللا دنع نم وه لاق اذه كل ينآد.عاي تقدص دلولا هل لاَ
 نبا لاق ءاشيام قاخلا يف ديزب ديلولا لاق ءاشن نم هدؤي هللا لضف كلذ رس نبا لاق كبدأ

 ا 2 رك | لاو كتلعا دلؤلا لاقل ل ركشأأ ينواتلا تر لف ١ نم اذه عرس

 ديلولا حدمي يبدا عاقرلا نب يدع رعشب هانغف يننغ كئانغ
 اهدالب ا ىللاللهشام دعب نم * اهداتعاف اهون رايدلا فرع

 اهدانوا اهب تبرضدق ميرلاك # ةلذط ضراوعلا ةماو برلو

 اهداعب ت رفتغا ين تدعاسو # ياخ ينانصت ملام اذا ينا

 اهدازو كك ءاع ةكمت متاو د ةتعد و ىرأ لع هلالا ىلص

 اهدا صحالاةرصانخ تف دع هؤاونا عا عيبرلا اذاو

 اهدالبو اهسينأ ثاغأ اًنبغ * اباهال ناكف اهب دلولا لزب

 اهداقف 00 اهئازذ تقلأ 0 ابلكحح ص ةيربلا نأ ىرال 8

 5 اهكالوذا هللا دارأ دقاو

 اهداسف موري نم ءاج كل « تلنقاق ومالا ضرأتر عأ

 اهداحتو اهروغ يصاقأ تما #2 ةبيصمودعلا ض رأيفتبضأو

 اًهدارأ ناك ءاقلخا نم دسم لكك واسم ارهز) شل
 1 0 مح * هتدحو ءاتثلا هل تريثن اذاف

 عاخلاب هوطغف مدخلا ضعب ىلا ديلولا راشأف

 حرس 3 ادا 3 ىلوماي كلملا دبع نب ديلولا لاق مث
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 1 الر كك هع إذ هيف كدب طش ًانعو ًايلاع ًاقرشو املغع اكلم للا كان ١ دقل نينمؤملا ماا

 ذآ كلك عر الو كاطعأ ال للعفو كناف كاعرتسا امف كظظفحو كالوام كل هللا مادأف هللا ءاش نا

 تنيبكز عبو تحاكت كناسابوتقطن كننع حرس نبا لاق ايأ بيطخو فون لق اشوم أ 1

 صأ هيلع ادق اهلك قوانلا عاقرلا نب يدعو يزاصنالا دق نب نموا راضحا ع ناك دقو

 بحأ ناك نينمؤملا ريمأ برقلللاو الاقف حرس نبا بنج ىلا الزنم الزنأف عرس نبا بنج امطازنا
 نبا امه لاقف ديرت امم رين *5 نع انلغثيو نذل امل كبرق يف نأو لون ينب ىلوماي كب رق نم. انيلا

 وأ, فقس كاناونانخ نا ىلعو ىلع انياع نمت ءانخمالا نبا كناك يدع 001 أ
 ني ةراقكو ةوفطاو ةلزلا قى يآلا ل كالا وأ لاك صوحالا امأو نيئؤملا اد راد ن

 هدسلع ىقاوأ يدع لوحتف ة هل ريغ يف جاخل ن نم ريخ اطّوس سفنلا ءاظعاو ةيحلا مدع نم ريخ

 عر ذاذا ا 2 0 هنود ىو ًاتيبهلخدأو عرس نبا اعدش مهيب 20 ديلولا غلبو صوحالا

 ثيح نم هنود 0 نبا عفر هيف ادم هادقنأو الخد املق يفذإ مرآ اجلك نمر ىدعو ضوخالا
 لثمأ لاق ىلماعايأ لق لاقف ملكتأ نأ يل نذأتأ نينمؤمل ا يدع لاف هدوء د هلا را

 مآشلا ىلا ةماهت نم بر ءلاو شيرق باقر هب يطخح حيرسس نبا ىلا ثعبيو نين.ؤملا دما يب ادع
 نيئمؤملا اد لفوت ينب 0 حرس نب ديبع لاقيف اذه ند ام دبا ةمفو 0 1

 هتعوسام هللاو ال لاق سح نب ديبع اذهف توداا فرع الوأ ركل كحيو لاقؤ هءانغ عجل هناا

 لاف نونغت, نيا نه ةفاط تلقل نيمو 0 نباح يف هنأ الولو كد زل تيس ال وا لمت

 000 ]12 لااا وح ليغ نا اذمل قب يدع لاق حرس نا اذاف جرفن مهلع جرخا
 3 رعش نم حرس نبا هانغ يذلا ناكو موقاا لحئراو جرس نال را لثع امل سعأ

 ةعسر ينأ نإ

 ككانلاك ديلا ىفو نمله * ثرحلا ينب ياي هللا

 تاكل ل نيسناو هاولطل و 37 ينعدخم ال

 يق راحاي كل ءادفق ىبفن * اذكه انل تنأ ل

 يثراو ايو 0 #3 يتينمايو 0 ىهتنماب

 ركنأو ءانغلا ىلع اموي هيتاع جرس نبا ياو« نم شي رق نه فارم نالا 1 ا كو لاق

 ا كادف تاعح لاقف كبو كيلاوع نير "ناكل :تادالا نم هريغ ىلع ت تابقأ ول هل لاقو هيلع

 تلعف دق كءادف تاعح لاق اذه ىلع كلام كيو ا لاف رادلا للخد مل ت ثنا نأ قلاط

 دنا نا هتأ ما تقاط دق موقلا هل لاقف لف اعاحتم هعم ناك نم ضع ىلا لفوللا تفتلاف

 ل + تأنإ قااط هتأأرصا لاق رادلا اوطسوت املف هعم موقلا لخدو لخدف رادلا لخدت
 | لاق كلذ رزو لله حنو هنأ سما قلطتأأ هباحأ هل لاقف جرخيل خيشلا ردب مث مكلاي بزعا لاق ينانغ
 رم ر عش يف ينغب حرس نبا عفدنا مث هناكم خسشلا ماقأف امهنيب هللا ىوسام ١ 20 ولاق 0 أ ءانغلا رزوف

 بنيز يف ةعيبر ينا نا أ
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 ارهط امل ةالوا #* تلاق لا تسلأ

 رع 08 تنيزل د ةقطالم يف يىلوثو

 اربخلا يننربخ دق ن د اوسنلا كرحساذهو

 ىحي نب نيسحلا ( ينربخا ) اوفرصن او هريغ يفالو هلثم زاجحلاام نسح هللاو اذه ةعامجال لاقف

 هيتاعو ءانغلا تكرت ول حرس نبال يثإللا ريمع نب هللا دبع لاق اق يماشالا نع هلأ ٠ نع دامح نع

 تح رادلا لخدتت مل نا انالث قلاط هتأرما لاق من تكرنام هيض وا كاد تاعج لاقف كلذ ىلع

 لحرلا أما تقلط: لاو ا ل اخدا راظتاتام لاف كوم ناك قيفر كا هللا دبع تفتلاف يفانغ عمست

 صوخحالا رعشب ىنغف حيرس نبا عم الخدف

90» 

 تس وص

 عمدت مهرئا يف كنيعف * اوعدو ذا ئملا كقاش دقل
 عمسلا ال كن أك تلظف * هنانرع ناكل كادانو

 جرو هللا دبع مسيتف هنكرت هد 1 قااط هتأأرما لاق مث

 م تاوصالا نمر امخالا ءلده 6 | ةيسل 0-١

 هلوأ # يدوجو بيرقاي لصولا يددج « يلا ف هلوأ يذلا ت0

 . 0 كتلصوم
 امه ثدحاو ةركذ يل جاه #* املا نيح لايخلا فيط نا

 *  املادق هقارف يحل * يدوحوبرقايلصولايددج

 امزتف مهطامح اودرب نأ * الإ تولاوةايحلا نيب سل

 امحالا لارغلا كلذ يرث له * ضيرغل ايفخم تاق دقلو

 له

 هيفويءاشطا نعىطعسوا اب لوأ ليقن حرس نال ءافلاوة يروا ريشا هشاافيقخلا نء هضورع

 انئدح لاق ىلع نب نسحلا ( ينربخأ ) قدسا نع رصنيلاى رحم يف ةبام لان كوأ لقت ًاضيأ ضيرغلل

 نيسملا نب ىلع نب ديز نب دمم نب رفعح دشن لاق ربب زلا انمدح لاق ىتثمدلا د

 رم لوق مالسلا مهم

 0 مهاجاو 31 الاتوملاوةايحا نيب سيل

 نودشي اللقا ايس نوعد زاؤلف] يرن نكد الفأ نيبلا اولْمع دقل لوق لعجو حاتراو برطف

 اهنمو هلثم ركذف ريبزلا نع ءالعلا ينأ نب يعرحلا ( انئدح ) هعومد ترج ق> الحر

 نيس ورع
 لذعلا لذعلبقو ليحرلا لبق * مكيلع مالسلا ةيجان قا

 اأو 6 سانلا 1 »* د نا ل



53000 0
 2 1 0 
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 ناقل

 ليفا مام تاعف ليحرلا موي * ؟دبع رخآ نا معا تنك ول
 يكملانبا نعىطسولا ىرجم يف ةبايسلا,لو ا ليت# جيوش نبالءانغلاو ريرل رعشلال ماكلا نم هضورعأ]

 ييمللانبا نعيطسولاب ليق# يناث ضيرغاله فو دحا ىلا هبسني ملو ةقيرطلا هذه يف قحسا هركذو
 نيتيلانيذه 2 بررعلو ليق# يفلان لالاو يناثلا تيلايف هنبامدركل وا كيعأ هنأ هبف تاك اممو اها

 امنمو سنحم ريغ زتعملا نب ةياور نم نحل

 امتمايلق قوشلل اجه دف * املسأ مدقلاىلع يملس قلزنمأ
 امدح دق هليح لصو ةدجحو # ىف ىضم يذلا بابشلا ربصعامر 5ذو

 يفاثلا ليقثلا اذهنا ليقو يطسولاب ل ايقنت يفاث م دركل ءانغلاو صوخدالل رعشألا ليوطلا ن م هضوىع

 : 3 5 و مدركل لوالا ليقثلا نم انَط هيف ناو فرلا دم#ل

 هس وص
 اهدالب ءالبلا لمش ام دعب نم د اهداتعاف اهون رايدلا فرىع

 اهداغبا اباهأ رثك أ ءارمح * ىلطصا دق نبلك دكاور الا
 ىرخحب يف قلطم كو ارق زرحم نبال ءانغلاو قماعلا عاقرلا ؛ نب يدعا رعشلا لماكلا نم هضوىع

 هنأ رابخالا هذهيفو مهاربال نحل هقو ور<ع نع ءرصضنبلاب كم ليقث كلام هبقو قحسا نع رصنلا

 اههو زرح نبا ىلا وأ جحسم ا للا بش امن هنا.ز 0 نب | باتك يف دا ركذو حيرس نبال

 هس وف
 ثك انلاكدهعااب ىقونمله * ث رخلا ىب يظاي هللا

 ثياعلاك سعلت 2 تنأو * اللطاب ينل يعدخال

 يلعسولاب 1 فيفخ هنملو جيرس نبال ءانغلاو ة ةعيبر 9 نب رمعل رعشلاعيرسلا نم هضورع

 فيقذخ هيفو 7-1 انك ىلصوملا م .هارب الهي نا لذبو يماش ملا دو طام ل ةنان ع نب ور<

 اهمو 0 ىلا هيساب هريغو ىدهوملا نب مهاربال هنأ شدحرز 0 0

 هكتسوص

 ريخلا يفهلوا ىذلا وهو

 تلاق يتلا . تسلا

 اره نكي ملو هاوه * اركداف بلاقلا يناصت

 اربط اط ةالوا *

# 

 د

 |ركوط» ايلا هالو دع كلاق» قلن "تسلا

3 

# 

# 

 از هوم اذان هل كانا يرعا
 ارمت ىلوث بيزل * ةفطالم يف ىلوقو
 اا اذ نب تلقوا ان انآ تربه



 (ااذز

 ايلا نرخ دق نا 8 ار دقلا كرس 1ع

 اركتباف يحلا لا * ىوهت نم درو تبرط
 ارهج نا بلقلاىمولت #* ال ةيربربا لقف #

 ارفظ اذا رطب وذ ن * انالا اذكهو ترطب
 اري ايي ذل ع الو دهلا نيف

 لوالاو سماخلاو عبا رااو ثلاثلا يف حرس نبال ءانغلاو ةعيبر يبأنب روع | رغشلا فاولا ن نه هضورع

 ن يل ل والا ةنولخا عاب كيلا قدا ن ءرصنيلا ىرح يف قلم لو ل فيفخ

 نءنحل اهلك تايبالا هذه يفد ملو قح-ا نعاهأرحم ينيط ولا لوالا ليقثلا نم ط-والاردقلا

 نامحدل لمر عساتلاو نماثلاو عباسلا ينو ليقف رفح هنا يمايثبلا كر ءاتعاو نط

 , + هلوا نمل كلاو هلا ير كا ل

 كيت

 كرذح يذخابل تلقوأ * .يرراح .تلسرأ دفا
 1 ىلوت تايزل »* ةفطالام يق ىلوقو

 كرمأ اذب نمتلاقو د ايحت كو ترق

 كربخ ين ربخ دقن * اودنلا كر ادع

 اهاكهيفاوق لمجيو رعشلا يوري اذهو ملا نباةياور نم يطسولاب لقت فيقخ اذه كلام نحلو

 ضارغلاىلاو حج يرس "نائما بدسلي لمر هيفخ ةفاقلا هده ىلع اهمنعل تاسالا دكه يفو فاكتاا ىلع

 ور لوالا تايبالا نم ثااثلا 0 لعرلا ن ءانط دة قنا كك

 يعل ف لو لق بأ سقس[ ن١ -عتشارات ةسجر يود ب

 نم مأ ءاسنلا نم ىل لاقف ءانغ سانلا نسحأ نع بارثلا هنم ذخأ دقو ةليل كابأ تلآس يحي نإ
 نينحأ لاقتو لت وكنا لاق حرس نبا لاق هاسنلا نش تلقفزرحم نبا لاقلا>حرلا نم تاق اعلا

 ناك مث ةصاخ ىل لع نإ ىح لاق لاحر أ ةمشنلا ن نم ءانغ ءاسناا ن حلاو ءاسنلاب هنشك ند ءانغ لاحرلا

 لاقلاق 0 ملل (ينيخأ) يلا 00 ٠ قاخ هناك حرس نإ

 هعامج هيقو ةكم ةيدنأ ضعبب ترم حيرس نبا لاق لاق يدع نبا ميه نع يأ ىلع ت ارق داح

 موضعا لاقف حيرس نبا ءاح دق نولوَش موعمسف هيف انا امو يبعت ع عم مهروس فك تل ترضخ

 ند نبا نمو ينفرعي مل نم

 0 واحدا ن » اهل كحاه لهالا

 اذهب يمع ينثدح دقو 52 0 م 1 0 موعجأب 7



)1. 

 يناعد رس نبا لوو اى ادخ يدع لاق ٍيفيدملا بوبأ وبأ ينئدح لاقف رب 0

 ظ 7 نولف ري يش ولاو يه وةلايف مهو ةيفاحلا ظالغلا ز زاحملا باين يف انأو مهلا ت تاخدفناو م ينب نم هك

 ظ وهو ىلا مهدنع يسفنل رقتحم انأو مهتنفف ةيلقرهلا ريناندلاممتأك

 تضل«
 7 يالا لع ىقتب م 3 يملا عم نعظتم عرفل ابأ
 طعس يح لك داي دعب الق «٠ -ةنضم تارتلا لم نعمكاهجو

 يسذن يف مهنيواس يت ينع يف اولءاضتف لاق رمد:لا يرحم يف رصتخلاب للهر اذه حيرس نبا و
 موينغ مث ىل م اظعالا نه هيلع مهتيارال

 الأستنأ ةلالقنافدأساو #* الحرت نأ لق ةبابل عدو

 00 ار || 0 ىسش يف ترص 0 ا

 منغ م يلرك
 .احاط٠ نزواحذان #* اعظالاكحاه لدالا

 ةفياخلا سفن اهنأ 0 تاثف اهب ينوطغ يتح ىلع اهلك مهللحب اومرو يدب نيب 0

 داو ا ةبابل عدو هللا تحف دقو 5 كلذ دعب مهلا يفرط تءفر ف كوخ أ معاو

 هتيسأ ركذت ناعظالا ك>اه له الأ امأو هريغو ةعسر

 27 توملا اذه ةسناو

 سس وص
 احاطم نزواح ذاز * اعظالا ك>اه للهالا

 رع

 احسرئاطكل يرجح # م.مب كش ولو م

 اهودق ردفلا ءوضو * ككر ن٠ ءاسملا نزدأ

 2 هءام 7 ان نا رك اناقم ناقف

 اححضتق | ىل لبق تح ند فراإ مدعي

 احرح يوطاب ل اكو ع امض عدوي

 احرفاودش ذا يريغف 3 مسمي حرش نم

 نع رضنيلا كو لق ناك هيف هلو كالامل ءانغلاو 0 ا.هد ينال ر كلا رداؤلا : نم هضومع

 نبال و يلع- ولا ىرخم يف رسمتخلاب لوأ ليم“ هيف ديعلاو ور 3 نع يلع - ولاب لقت فيفخو قدسا

 ليقث ينان ضار هال هيقو قحسا ن ءرصنلا يرحم يف قاطع لو 0 هدعلا امو سهاخلا يف حيرس

 0 ةنردلا رب رح مدق لاق هنأ نع دافع نع ىي نب ني 3 قتل نع يطسولا

 برطف حيرس ل هون يح نانخملا نم لدحر ىل-ر ءانغ هيلع نوضرعي أولع>ف موق عم ن 0

 لك جرم لاق درعا 0 15 ذلك ءاخلا نم قومتجس ا نل اع لاكو



 انثد> لاق ىلغ نب نسحلا ) 00 ردصلا ن

 طابخلا 5 ءاح كد لكلا دل نب ا 0 د 0 هو روم ١ ني

 لاقف يغ نأ ىلا هلق م هل لاق لضفو لقعإ فدو ناكو يعوزخ لا حافالا ىلا ل

 لجرلا اذه دنع تنك لاق اذامف: لاق كيلا اما تايقأ نينشرقلا ضل سل نم تل ١
 حرس نإ لمر امن انلواتف ن :هيمقلعلا ءارتصو نييطبللا ءاطقر.هسل< ترضحو

 رضح لبالا اذا يتلأ ام عم < ةعاس بأ لك ير

 رولا عدلا تنل هتف * ةليا 0 امون قذب نم

 مق اممم وه ايطلاخ ناك دك انعأ ذاك ل 00

 امهبنيب كحاف كمكحب ًاميح انيضرف امهادحا انم قيرف لك لضفف ا.مليضفت ىف انفاتحاو اعيمح هاينفف ||

 مكح اذاف اومكح مث ةعاس اولعات ؛!ومكحم نا اودارا اذا زا>حلا لهاو ةعاس :هجوف لاق انثيو

 قالا ركف هب نامصللا يب جارت اذا هطقسان م طقساو هلضف نءلضففنآك ام انثاك ه.كح ىض.مكحما

 ا.يهذم يلح رشاو هاتنغ ذا ا 8ك تنأ امهفد ةدنسا لاقف نيرخا طخسو اموق يخرب نأ

 3 اك هن كوت ت ا 1 ناد امرا ةيراج امأ ةدن ككل كاقق كلذ دعلا مكحأ انأو تحمس 2 هل

 1 ةلطلالو هند هللاو نءارتخ ٠ نم هح 2 َ وراك عاف هيقلت م هما قيتعلا نسرقلا

 اند 5 نييهقلعلا | 20000 0 نأ ناو الا تقأف ٠ ةكو 6 رف الو لقعأ

 مكحاف ىدع :تام اذه 4س د 3 مس عفتاف 2 جام هلئاو ا.5 15 900 ممحأو اًملح : 0

 ترصب أ ترا ظأ 0 يقف راف نسل 11 ع تك لا موز 0 0

 ) قا ( 1 8 اعيج اوفرصناف لاق اتناك كا 0 نب ديسع نم ايندلا ف ناك

 5 رك ذنالاقف جرس نبا نع ىنيدملا ارير> تلاس لاق مالس نبد#ت نع هيبا نع دا> نع نيسحلا

 نب نوره نع ينأ ىن ,دحو ( د لاقل را دحاوو ىنغ نه ديس لوقت الو همساب كو

 ري ل نع فو كلا يدعس لا ريعز نإ كا نع لدم

 فرشأف كرا روع 0 انها اذ ءانغ توص تءوس ذأ هتف غ يف هدنع نأ اترفا ىدشلا لاا

 حرس نبال ءانغلا اذهو قح-ا لاق ىنغتي وظهور 5 قلق هلك مال 8

 اموق ناناتفلا هل ت تلاق مم 27 رو نااادب ريو

 0 ْ رسنا اذهايسد مكحلا وأ ىذلا اذه لاقذال تاق اني ثلا ك لاقف لاق

 ا ء ىببرلاو يمشاهلا ينثدحلاق يبدملا بوبأ وبأ يف ا لاق يب نبيع نا ىد

 20 رعش يف حرس نإ | ينذت لاق

 هنع تولس نا ايفو نك #3 هن الف ىوهمت نمكناخ

 هنكت الف .رادغ ناك نا. * هئصوولدو ليس كلساو
 *«ه 1 ع .

 ةيسنلا مو لصولا 6 خ: ةهدنم 0 حراس 2-00

 ل نامل
 تدنن ففي نع ١"
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 فئؤم (لاق) ةفيلخلا لح ا ينا تننظالا طق رعشلا اذهبي تينغتام عرس نبا لاق نويكملا لاق

 لمو رخآلاو لوأ ليقث انخدحأ نيتك رمشلا اذه ىف تدجو ينابقسألا جرفلا وبأ باتكلا اذه

 لاق دم نب نوع ينربخأ يبآتملا باتك ن 0 ار جا حداخ اي > نيلوهجم

 نع طايس نع عماح نبأ نع لضفلا هدج نع عيبرلا نب ل رضفلا ٠ نب نال نب هنا دع يح

 آد نالالوق نع جرس نبأ تأ لق عملا قأ نب كلم ن 2 كاكا ل

 الو ناحلآلا عبشي يذلا وه نينغاا نم نسحما بصملا لاقف ءيد نالفو ندحي نالثو

 لاوطلا مننا يفوتسيو بارعالا ميقيو باوصلا فرءيو ةظافلألا |مخفيو نازوألا لدعيوسافنألا

 اهلك اشيام يفوت و(١)تاربنلا عقاوم س اتخحيو عاشالا س انج | بيصيو راصقلا غلا عيطاقم ن دحيو

 ًاذكه الا ءاحام نارق ءانغلا يف ءاج ول لاقف ه_.ه: ىلع لاقام تضرمف تارقنلا ن ن٠ برضلا يف
 نب ريبزلا ىنثدح لاق يتثمدلا دعس نب دمحأ ينئدح لاق فافحلا ىلع نب نسحلا ( ينربخأ )

 | من تلاق ىم برطا وه ًادحأ نيفرعتأ موي ةيابحل لاق كلملا دع نب نا ةيبظ نع راكب

 ةباحو هيدي نيب لثف هلاخدإ ىف ندا هلاحب معأو ا هيلا ةصاخشاب أف ىف ئءا ىذلا يالوم

 هدايقا يف كر 00 طف * انناربج راد ادغ طّشت ه يف ضيرغلا ن ةمالس هتنغف ناينغي ةءالسو

 اذه لوقيو هديق يف لححم له>و بوف رعشلا اذه قو حرس نبا نأ ةبابح هتنغ من

 قيرحلا حيصي » لعجو تقرتحاف الع هتيل عضوف ةعمشلا نم اند ىتح هيف ينالذعتالام اكيبأو

 هدلب ىلا هحرسو هلصوو اقح سانلا برطأ هللاو اذه لاقو ديزي كححضف ائزلا دالوأ قيرملا

 هبرف ًاسلاج ناك برس نباننأ قحسا ن ء ىديزيلا ل رك لاق ىلع نب نسا © ينربحا )

 |0007 نأ دب ءانعلا نع ءاين نأ املأ ىلع امهششي نأ قالطلاب امهلع اخ عرج نيأو ءاطع

 اهانغو هل افقوف 5

 اودعب دق هللاو ليو * ادبأ اودعسال يتوخا
 ا تارا عضومىف ركذي هربخو توصلا اذه ةيسنو صقرف ءاطع ماقو برج نب اىلع يشف

 يفنخلا سماع ن نبا ناتسب دنع ناك يرس نبا نا قدسأ نع ل ركفلا اًندَح .لآق نسما

 وبختام ويلا نود فدت_ لا ىلعأب را نا
 باقلا اهركذا نفل * اهعتو» رك ذل تقرأ
 طرا كدكيلا املع #3 0 تين كا 5

 جاحلا ىلع تعطقدق أذهاي لاقف نارطقلا خان 0 يت> اضعب مهضعب بكري جاحلا لع
 ينادح لاق ن نسحلا 6 ينربخأ ) سائلا راسو ماقف م 6 مو هلل قئاف قاض دق تقولاو ممسيحو

 اال كلا دج نب نايس ذأ ىلصوملا قحسا نع دم نب ديزي ينثدح لاق ايركز نب دمحم

 اردكي يح كسمافبحاحلا هلَّنذأ رف بابا قلكأ دقو عرس نبا ها ةردس شل ا

 تدل نست نع وس يو قتلا عار ,لا )1(
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 هيلا ةردبلا عفدب ناملس ىماف  ىرسي ءرملا مهو ىمه ىرس * ينغو

 © وص

 رف نقد محتلا باغو د ي رسب ءرملا و يم

 ل 0 رجلا يف بئارأ

 رعت رح سا نقاد 5 5 هل لازأال مهل
 د وفصل شيعلا ىأو #* اد مح ىلو 6

 1 0 لاب لمر داع ينال و يلع س ولاب ليقن يفان حرس 0 ءانغلاو ةئيذأ نب ةورعل ةرحشلا

 اق وه 0 |ولاق ع نإ نكي 3 ىغاي ناملس لاف نورا بحاصل ندللا اذه نا يعاشطا

 ) 18 ا نيينغملل ماو ةرد لا دخ لاقف كان تالا ةداعاب و لحدا هولذدا

 تام ىذلا هضم يف حرس نبأ ىلع ت تاخد ةمّقم نبا لاق لاف هب نع دامح نع ىحي نب نيسحلا

 ىعاشلا لاق اك ّللاو تحبصأ لاقف ىب حمانا تحيصا تفل كلك ١

 مهلا ليلا مظلم اذا *« ىقالأم يركذت نميفأك

 , لاو يوادسلا هدأ #2 ل 0 5

 5 0 ياه لاف أ انأو الإ عش تدنع ضاق ل .لاقف يدعب يبيضت نأ ىقجلا حب :

 دوعسم نب دبع سس امد مث كرمأ ىلع تاوهو يشن يفام تدع ل لاَقف املا غن غصم وهو اناا

 ريثك لاقق قحسا لاق هيلا بسذي نآلا وف هلكتاو اهبأ ءانغ رثك أ اع ذخأف اهايا هجورُف لذطإ

 هسر ينيسلا تقال ١

 باطع 45كم هب وهل نك ند * هرب نيح كي.عدياسعل ووللاام

 ب رطلاوزاس> الاو نش * اا ذا ذل نإ ند نمضتام داع رج هلل

 برأ يذب اين نك أ+ لئامش * ههاشم نم هيفف ضارغلا الول

 تحب 1 لاَقف ؟ يشب ا راسف ةنيدملا مدق امداق نإ ةيرملا نب ماشه ٍينثدحو ( قدسأ لاق

 نأ ينملعأ لاق ال اولاق اذه 000 نثر الأ لاَقف كلذك ن 5 ١ 1 انلَقِف ءانع ساناا نا

 ةعسر لأ نيم لوش حرس نب ,ا فو يح وهو ءانغ ىانلا نسحأ نك 1 لو تاه رس ّن ١ كيبع

 كسوم 3

 يعايذم ريع يدنعتشك دق * انرس عذن ال عرس نبالي

 لا هوبرقأ هنع نإ ملس * بدالا ةنازخ يف يدادغلا ىورو (1)



 را ا ل اوكا“ اا 1“ سالما اب رع. هلا سلا انااا 1010011 خل فرامل 1/1 ك1 11 قصت 1 ل كتكات وجا ات ذيج ن7 ا ا ككل 81:1 >> 1 لقا كلل قوت ا تح لا يكتمل + ل للا ل ع ا سقم احرك الل ل داو لع ول 1 حياك ل للا دا 5 طبل تاو قل لق ل للم طلح كل أ ل كيم عع( لا

 أ يلا ةماإ جم 07 ينيدملا بويأ وبأ لاق سنوي ةياور نم حرس نبا هيف ىنع

 كلاعاع 00 ند 06 ىل ولا ةثالخ ر 3 ّق 1 كلما ديع نإ ناهلس هفالخ يف 1 مادخل

 /يبأ ع نوره ىحأ يري لاق راك ننبارسار لا اخد لاق ءالعلاينأ نب ير ا 2 ( مح .ددهل

 ا ورم واذ ءاتفيلابا لاق همأ نع نعل ىلوم ةنايثلا نونع نين قدعا- ىدح لاق 2

 يرد نا اف جحلا م أ 00 0 |او جحلا ماني علا ناعلا ن < 4 ا 6 ّ حطبالاب ن نامع

 | 0 بح دف ةلجار لع 0 ةنسح ةاداو ليج 0 لحي الا

 د ع ةجاح امل كلحأ ند نور الا البف [ ع مط يحاك قالو ل لع فتوف الغبو

 يلو فديح ريق ىل اعائئةو اناا ل الاق مكتحاحام ت تلقق' جملا أو 0 د لبق اهض مَ

 [ حرس ن , دبع يلاو» مو 2ك ةعارج ند 5 راق يبأ يب ا امهم تعلب ىح أهيعم 0 0

  امهعم ةتضلاف لك نأ ا 1 تدد وق 2 هه ريق 0 اههفف هقول ىح 0 ا 0

 وه اذاف ههحو نع هلا 6 ر'نعاهد ا كا هربت لع اموفقوأ 311 3 دحإ 0

 لوقيون د 00 ىعش توصبدب دلني عفداو هتقان رقعف 5 ناو نم سم نب كلملا دبع نب كديحمتموب هللا 0

 - بدعم وه ذا شعاب انر 56 0 ان>اهف 3 م مف 95 ىلع اننفقو

 2 يذلا ىيتس عمدلا ند. * حفاوس ا ءاحراب ت 5

 تيدي هرإ عم ددسعإ مذ اها 5 نعت شب ااذا

 بحتتلاو اكلا انم 34 لقو * ةلودب 1 تدم كسلا لاق

 ىنغتي - عقدناف ىحي ىبا توص ف 0 ىثرقلا هل لاقو هنقأن 0 هيحاص ل مْ

 كتل را عمد نم د ىنارا ةريصعل تا

 0 50 121 طاون“ ع نكد نم تاسعا زكا نأ

 تاع 0 توملا ىلع ام * اياثملل (؟) اوعياتت تدب لها

 00 200 قاذ 1 6 انه ولع دقو قىوقر أف

 -- كامو ةنعأ لوركو دع قدح لع ا كاننك

 باب كلو ند لح ىلا م 3 وم يأتين عز ْح 6 1 ودك

 ىناحأ - ينامو 1 رف ترجح * ملعو مه دعا ليولا 3

 عع رسلا حلصي ليقأو 0 ىلع يسع َىَح 7 5 هبحأ اص معام هللا أوف 0 نأ نب 0

 , نب هللا كيعإ لاق ف رعل 2 نع تل مادح نم 2-0 زر لاو وه نم 1 هم 5 م ريع وهو هتاغل

 .لوقيو ههجو ىلع ءامأ حضني يعاذجلا لعج مث 2 1 ةعاس هلا ىلع يد درقلا كلو 100 لاق 0

 '”جرختسا هاللع امافسرغ ها هيل ابرق. م 2 راك كلم نمو 1 ىلع بوصخم ًاساتنأ هل بتاعملاك

 |'ةيور الو ةركف ريغ ردا عوقولا عياتتلا (5) سوماق ها ىلحو لغش ينبك هدشو )١(.

 6 رعلا ناثل ها ريا يف نوكي الو هيلع ةحاملاو

 7-7 2 د عم مس 7#



 بصو حرس نبا ريق بارت نم ايأرت حدقلا يف لأ ءام ةواداو احدق لغب ىلع جرد 5 يتاذجلا |

 لع كرو كلذ ل وح برش مث برشف ةواس ١١ اذه برشاف كاه لاق م ةوادالا ن .

 ا رم عش امهه وجو ف 2 هيف 5 يم ر دب ناخذ رداع هللا و اح 37 يناذراو لغبلا

 يعاذ+لا ىلا ىفلا ايوا يك ازخاي لزتا الاق كم خطبا يلع لا احاق كلذ لق 8

 تحاتح اف نب ريعرب هربق ىلا تؤرضصناف ايضمو 52 اذاو هل يئاهفو يلا هدد مالكإ رج

 ارانيد نيثالثب أهيعبف اهأ رقع نيتللا نيتاحارلا ةادا اميملع 1
 . رص ه .

 0 ةرأ ازا الل 0

 ماعم كاجش نمت هبوب ف * مداقتلالزنلا ا جاه
 مثاوج لح ا يف عفسو مقم * 1

 يف رتولاقالطاب ليقف يتاث زرحم نبال رات+لا ندللا يف ءائئااو ىيصال رعشلا ليوطلا نم هضورع

 زاتخلا وهنا اك نع ةطحس 5 دو ظنا ب 2 الا اضل فلل رمصنلا ىرح

 نمواهرك ذ يتلا ةراتخيملاتاوصالا ةثالثلايف يهو الا ةمغن هلك ءانغلا يف سيل هنا هباصأ ع نع حو

 هلوق هيف ىنني امم هذه بنصأ ةديصق

 متاح اهب واج ناب نصغ ىلع *# ةمامح حوت نيل ينعاز دقل
 | مثتادف نهوجش امأو ميدق * هدهعف نيك نمامأ فتاوه

 نيتيبلا عم هنظاو قحساو ملا حو نوب نع رصنبلا ىر< ىف قلطم ليت يلاث حرم نت الءانفلا

 نبت رمد ملا نه ةفام ركز نكللا لا قرف هنكلو د نذل عيمجا ناو نيلوالا

 أ 0 « هرابخأو تبيصت 0 9

 0 ناكحلا هنا 50 نمو رعلا ضعبل 0 0 1 ربلا دع بتيصل وه

 هيلاوم بتناك لب ليقو مهم هالو زيزملا دنع ئزرشاف هوةتعأ اون | 15 لب ليقو مهمزيز ملا د.عدأ رتشاف

 ِ اع عقو ف ءاد وس هما تناكو ىلب م نم ( م ةعاضق 0 * بيصأ لاك 2 نإ لاقو 4 ”ناكم هنع ىداف

 ناك ن ناظقبلا ا اقو زيزءلا دنع نه هعابف هسبأ 1 دعب ةمع هيلع سك وف بدصنب تلش اكان
 َن

 طلح هل 3 ف حدملاو ترجنلا ْق ادعم احصق ١ 15 أرع انا ةهرهوض ى نك ةناثك نم هول

 | لاق ءالعلا يبأ نب يمرحلا ( ىنرب>أ )هنأ سمأب الا طق بسسني مهنا لاقي ناكو ًافيفع ناكو ءاجيطا يف

 3 ركذي حابر نب بيصن نب نجح نب زيزءلادنع نب هللا دبع لا 5 ,ىزلا اني دح

 بص مأ ةمالاس ترم مث ةعازخل أناكنييس 00 نا . ناك بيصنلانأ ةدسنلا تب ةض 0 4.ةرغ



 دامح نع ىحي نب نيسحلا( ينربخأ ) اهلطب يفام تقتعاف بددنلاب الماح ةبروض ةعازخ نم 7

 ا لدكو و هناتك نم ل2 داو نع تيد 36 لاق ةساكك نب دم نع هيأ ن .

 كولملا دنع امدتمىفنلا ربك اميفعزاكو ه هرعش * نووريوهل امي بيبصتلا هتوعدي ةيدابلا عا 0
 نم بيصن ناك لاق يبلكلا نبا أ ند داح نشرت( الرخا ) ههزاربو ىعدع دي

 هم هعابق ت تام مث تلمح هوبأ ابياع عقو ءادوس ةمأ همأ تناكو ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب 0

 ىمركلا ا[يرخأو ةيانع نب تور ىلأ ن نعيبا ينربخأو دامحل لاق نأو م نب رادع نأ أوعأ

 | ل د يدح كاك ةيابع ن ا ا نع و هم نع رو زلاكرع

 ينبح اف باغانأو رعشلات اق لاقى صتلا نأ ينغ اب لاق ريثكو بيست ف نإك ةيزق ىكو هك كا

 ةعازذ نع ةخيشمو بيدتلاىلاوم 2 ديع نب 0 در يب نم يع نادك يلوق

 000- 0 0 2 0 00 0 . 5( محدش اا

 ماج يأ ةدلح ةلئاع ا 3 يحال ا تاق رسب ذئموي وهو 0 نب 0 دنع

 دحسم يف قدزوفلا تدح وو ةنيدملا تم را قل رع هللا 2 ىلع جرحأف

 يرعش هيلع ضرعأو ةدمتسساو ا تاقف هللا كا _سو هلاو هيلع هللأ ىلص هللأ لوسر

 هن“ يش ىف ت تتلف لاف مأ تاق كولملا هه للطت يذلا كرعش اذها كليو يل لاقف هندقتاف

 قدزرفلا نم ا ركناك 0 نم لح رىيص 5 رع(١)ت حضشاف لعفات كلسفن ىلع اذه ممكن نأ

 ا يذلا كرعش اذهأ كحيولاقفهلاتمقف ىلا موأف قدزرفلاىل لاقام عمسو ىداشنا جوس دقو

 فرعال اناف كدسح دقل ارغاش قدزرفاا اذه ناك نال هللاو ترصأ هللاو دق لاقف عن تأق قدزرفلا

 تمزتعاف لاق ايف ىقدصدق هنا تملعو هلوق ينرسسف لاق كنرم كالو كيج ول نضماف ردقلا نسا

 نع تبحنق سانلا ع هبان ترم ضف ناو ن 0 2ع ءلا ديعامو 0 تمدقف تدضف لاق يذملا ىلع

 اذا هل ٍدذوي لخ دما لهس ةراثلا 5 ةلغ ىل ع ءاح 0 تا ارو رهن ع ارو تنكفذ 95 وحولا ساحب

 0 5 3 تاق ةحاح كلأ لاق 0 املف هتاّقت ا كه تفرصنا هلزنم نأ فرصنا 5 0 ءاح

 بالا نم تدرطفتيردزا دقوهفو رءما.حارهللا تدحرخو ريمالات>دمدقو رعاش 00

 لقفكحنولاةف ىرعشالا وهامشاو تاقفك فنو ىدحضففت "لاف أ ر هدم :عو ردم كلاب | ل ةيوأ 2 رمالا

 ىلوق هتدشناف دغنم هيلع تود ك2 ىنقلاو اهريغ ىلع اءاضفو رمدم 5 انايبأ

 هأ هقفد ءاملا خضف 00



 (ا51/

 هعئاور ينترثعا فووملابو رصمب د ةهمئالط كيلا ىنينشت مطا يرس

 همحاش 1و داكيتح > مظعلا نع * هنّ لق دعاس يداسو تاو

 تاقفث غلا اهفترأ 0

 ةممادمر ليس هيو" نه تفتك هلا ع ىذا قرالا شراك كاك دو

 هعبارص بصخ وهو ورم ءاققاو # حجذمو رك ءاقا هب يثمت
 هعفاود راحبلا ىتد ارلا كيفك < بط # ةفاع نم ليسم لكف 5

 هعماول مالظلا تانحد يف * هضيمو كير 1 قرب ىلع ىنعأ

 همجاضم حايصلا يتح هب تفاحم * هيوضي بح انع تلحتكا اذا
 هعطاق انأ يذلا لبحلا جبن :1ناو- 8 كلعرلا» .يرتجلل مدن 0

 تراتي كوس ل حا[ 8 يتح تلز امو

 ههباتق ىلوم كالوم دذخحتمو * يدوم مهم تنأ موق جامو

 هنا تقتل اف لح دوبانلا ىلع تلملخ لاق ريمالل كرك ذأ يتح بابلاب رضحا ىعاش لاو تنأ لاقف

 لاق مث بوصوهرمدب قا دعصق تملس ا نك تاخد يب ىبد قي نا هنكمأ

 لاقف بجاحلا ءاحو ىرعش ه يعأف هتدشنأف يندشنأف لاق ري لاا ,مأ من تلق كليو ىعاش تنأ

 نأ ريمالا هل لاقف نامطاف لخدف هل نثا لاق بالا, ىدسالا مي نا ريمالا اها

 را 1 اذه ضاخاو هايف كالا هللاو لاقف يلا رظنف دمعلا اذهنمث ىر' ” م ميزخ نبا

 ًاراس بدنوتال“ث هتميقلاق عأ تلق رءشلا لوقنان أ ىللاقف ةحاصفو ار هش هل ناف لاق زانيد ةنام هنك

 رعشلا لوقي !ذه لثم أ رعشللو اذهام ريمالا اهيأ قححأ هنوكل لاق تنأ هضفختو همفرأ ن عأي لاق

 د عمست فيك زيزعلا دبع هل لاقفهتدعن أف بيصناي هدشنأ لاقف ار هش نسي 7

 هللاو لاق كنم هللاو عال ربمآلا اهيأ ىن نما لاق كنم رثشأ هللاو وه لاق هندل> لها تأ

 ىنعزاتنم كللع تريضام كلذك تنك ولو كلتك انام هللاو تبذك لاق فرط لال كليا 07

 ىلن دنا لاق . نعأب ناك انو ينمي كرام كبويثرفو ىدئاسو ىلع '*ىكتنو ماعطلا يف ذاك اونو ةيحتلا

 عن ىلا ىيرزلا ىلع لمشت 4 درساو كل تنذأ دق لاق دي ربلا ىلع ينامحاو قارعلاب رشب ىلا جرخأ

 ميزخ نب نأ لاقف

 اديربلا ناورمم نب رمشب ىلا * يدامج ىف م اطقملا ن ٠ تبكر
 از نإ ةنلعا اك ارد 007 1 ولو
 ادومع هل نا قحلا دومع * رشبب مقأنب 0

 اديدح امالسا غيزلا لدال # ثدحيو مهموقي ارسشب عدو

 ادع مايالا مظعال هول #* لقره ىنب جان جاتلا ناك

 ادودخلا تفلاخ ناولالا ذا * رشب هحو يدخ جابيد ىلع

 زيزعلا دبع هجو ىلع ناك فلكب ضرع هنا # ادودخلا تفلاخ ناولآلا ذا * هلوقب يندب تو لاق



 0 وَقَع 0 زوخ ضيبأو #2 ا احر يتحد بقعأو

 ادتولو كارم دنس مأك ل 1 اندجو دق اأو

 نب ندا دبع 5 رااح لك ىرطلا يرحأ] مرت فاللم ريشي هاطعاف لاق

 11| لع اي دقو بيست 002 16 لو ناك ةورق يأ نب نا رم نب هللا دبع نع يرهزلا هللا دبع
 هدا كفة وأو وه نيح فيسو وهو لع هب مدق ةورف يأ نب هلل دبع ناورم نب ردوا

 هيحأف هيلع ا داك نو نبا كن كاكاو رعشلا لو يلون مييسوب كتند ريهالا هللا جلس لاق

 لع ولد 6 ءاذعلاب توَد3َ ذأ ا ا نك ني 5

 ااملف يشو ء ءادرو يثو ةيح يف ىلع هودرو هوح رخاودوهؤتف هوموق تاق اذاؤ لاةعب امزيك فوص

 مالغلا اذهاوموق لاف لاقع امزح فوص ةيح قسصن: ل ا معزذ ندب نعأ ةخيو ءادغال ساح

 | ىثو ١ ءادرو ىو ةيج ىف هوالاز مج هو>رذاف هودر لأقف ارانند نونالث نورسشع ةرمثع اول لَو

 3 رى قت أ ناك اع لاو نعأ : لآ رانيد فاأ اولق هوءوق لاقف مهدشنأف اندعنأ لاقف
 ءالادغ هل لاف هب دإ> ل اهأ رعشأ و هداق در رد نيك هل لاك ضاخأ يعار رع 1و لاك

 1 هللاو هل لاقف فرظ لولا كن 1 لاَقف مأ لاق ريهألا ع ا 51 ل7 كلم رتشأ لاو وه

 لك ةدئام ىلع يدب عم كدي ىف واكو اهدضأ ثرح كدي عضت ا ماع ١١ كعزانانأو لولع

 لا رالاقو جرت هل نذأف رشر ىلا جرخأ ىل ندا نعأ هل لاقك ضان نعأب ناكو 00
 ناورم نب كلما دعب راح ملف لاق تايبالا دو © يداج يف مطقملا نم تكر # اهلوأ ىت 1

 ىبلطو ىلا مدق نه 0 كدوُي هللاو يأ لاق قروش لاق 00 كاخأ ديول درت ن ١. لاق

 لاو مكحيشو اولا ىفال نوذخت ناورم ىبب مكتيار لاق كبحاص تقراف مف لاق
 1 ءازادلولا هبال دك هيلح نآىلع امزاع ناكو كلاادءع كلذرمف نيبدؤم ةسمح ىلإ جاتحم

 يف يَ هل البا لخأ اين نا لاقيب لاق هش نب 0 انثدح لاق ٍىرهوجلا زيزدلا دبع نع

 | ادق رك دو هةحتف ناوزم نب زيرَقلا دبع ينآف مهيلا عجري نأ ةلاوق فاخو اهبصي يلف اهئاغب

 هللا دنع انتدح لاق رييزلا امتدح لاق ىمرلا (ن كلر هيحأو عاج او هلاوأ لسد 0

 ا دعو ناو ني وكلا دع 00 بيصتلا دارا لاق ىمودلا مث ىلالطا مهاربا نبا
 اطوقب لاس 5 نهدف كب ب هذن زرع نافذا دورت كنا هل هما كاقف 0ك

 هأر نيح لاف زر< نب هياعمجم ذا دق اروه ايفو دلاب فرعي ءام ناكي ناك اذأ ََح

 . متامتلا دو ودلاب ع #* زر 000 0 يا

 مئات زيغ هتلقتسا اذا ا 3 عاوز هلآ وقار 0

 دق ينباي اي تنك نافموقلا د مل نأ كد نسا 31 ينباب كرس 5 0 يتآف عجحرأ ةوقلطأف

 ىهف اهكرف نوقلغت مف ةاطق تاضرب(١) ص وحاتّتطو اهنيار يناف ةنالفلا تنب ذشت بهاذكنا ينتبلغ

 0 آ ها ةاطقلا مح روفصعلا نزوب ارا 6



 (ىؤ)

 نم مْ ةرزوض ئب ند ةأرعأ هتقتعأ ىلا: نا اندنع ريب رلا نب هللا دنع 0 لاق ناورمنءا هتغلب يتلا

 نب هللا دلع انثدح لاق ا ّ لياخلا انمدح لاق يديزيلا سايعلا نب دم ( انثدح ) ليتل

 ىنذلب لاق ثردحلا ندح يأ اندحب ناكو ةهأ قا ىلوو لسا نن تك اند لاق ل6 نإ حاد

 ذأ .هنو طاطنمقلا يأ قح هيلط يف جر 3 امنه لضاف هيلاوا البا يعرن ًايثبح ناك افك 3

 || دحاو زيزعلا دنع دعبام بيصن لاقف ناورص نب كلملا دبع ىلو وهو ناوى نب ريزتلا دبع كاذ

 بجحاحلا ل دق ادم هل تاه دق يناف ريالا ىلع ل ذالك بجحاحلا يأف قجاحل هدهتعا

 ل هبازيز ملادبع نظف كل ه اه دق يدع كيلع 0 أ لجحر بايلاب ريمالا للا جا لات

 ةعبر ًاززملا دبع باب ىلا حارو بين ادقف هيلا انجاح موي روذملاب هرم لاقف م 0-0 و هب زم

 نأ ديري وهو دوسالاب ىلع لاقو نئانلل زربأف ريرسلاب سماق هريسف كلا دبع نم تأ كانو ا

 لاق ههالك عمسسإ كح ناكاءلف لخ دف ساناا هن»/كخف

 ه صاغ 2 مثريغو * هموق ع 00 دسعل

 ءصاع ةلوهأم © كرادود# مهاوبأ نيلأ كيا
 ةرئازلا ةضالاب" مالا ني 25 نحلل نصا كا
 مزلماملا اسلام قفا 00 يرن, نيح كذكو
 5 ةريحم لكشف © ءاثلا" دو. ءاطملا كشف

 لاقف نيم وةملا يعدف هتدبق يف غابات * جرحا لاقف بجاحلا اعدف كول يا لاةف ه رطعأ 6 لاقؤ

 اهللع مايقلا نسحيو ءاهرمدبي 3 عار هنا لاق رانيد ةنام أولاق بيع هب سيل دوسأ امالغ اوموق

 لاق 00 اولاق اهشيريو لبنلا يربو اهفقثيو يدقلا يربي هنا لاق راثيد انبام دكا اول
 دع لاق رائد فاأاو !اق اقدح قد عاش هنأ لاق راثيد ا !ولاق هب ريصإ رعشال ةياور هنأ

 نورفعو هسه لاق لإ مو لاق تالضأ ىذلا .يريدب نك : ريفالا هللأ حاصأ لاق هلا اهوعفدأ ا

 كفن رتتعاا لاق كيا صبت نع ىشل فز تالا تاس[ كا ومفدا لاق راج
 نرش جربو لإ لوددلا يس كو تان «نب رمش | و ةفوكلا يقأف انيلا دع مث
 هادان هكتم ءاَدَحَب راض يأ هك ان اماف.هضزاعف ًاهّرنتم ناو شا

 لخبال كيدي هلالا قاخ * ام ةترفعملا نباي رمثباي

 لكع الو مرج نم نهام #* ةلباقم زى هب تءاح

 ةبطق يهو ناو نب رمثب مَ بيصن اهانع يتاا ةي رفا مهرد فالا ةرمثعن رمب هل صاف لاق

 نعزارخلا نعىديزيلا ( انريخأ ) بالك نب رفعج نب كلام نب ةنسالا بعالم. رهاع نب رعب َتْنِ
 أ| رفعج ينب ةيدابب ره مكسحلا نب ناور٠ نأ اهريغو صفح نب رماعو مسه نب هللادبع نع ىنئادملا

 لوقتو اط لبا ىلع ولدب عزتت رمش تنب ةيطق يارف
 ىذم الو ابف عرضال * كيالا ريك ةينو> * يكشتلا ىلارقف اب سبل

 امد كرتي ملو ام كرتي م * ًاممت ماعو قيفرت ناماع لوقتو
 اذان

 4ع عسسل



 امزر الاحرو - الا د امدإم مظع سأرىففعدبملو

 ٍ نب رم انندح لاقزيزملا دبع نب دحأ« ينرخأ )ناورمنب رشب 4 تدلوف اهجوزتفناورم اهطخن

 لثم بسصنلا ريخ يف نالت نب ليلخ ن نفك نوجا ع ةيواعم ن : دحأ انثدح لاق ةيش

 لاق ىتعلا نع يرمعلا انثدح لاق يناركلا انثدح لاق يمع قربخأ ءاوس قحساو ريب زاا هرك ذام

 8 .انأنم ان 1 ا كوم نوكأ نال هللاو لاقو ىنأف هوقحاتسي نأ لاو تملا اذ

 هيفمتأوانأ ت 1 ادا اق - ال هللاوو ىلام كاذب نورت 5 اكل كد اال اعد

 205 كش تاطأ [ذأ تام ى > ”مهعم كلذك ناكو لاق ًادبأ "يشب هنم 0 انناال دعك ءاون
 ىرفعملا ليعمسا نب دمع 1 دح لاق ريبزلا انثدح لاقي رملا 00 ) مهدحاك هيف ناكف موف

 0 يري وهو قدز رفلادشنتساف قدز رفلا هدنعوكلملا دبع نب ناماس ىلع سدصنا| لذد لاق

 : ا هلوق هدشناف هل ا

 بئاصعلا(١1ههيذج نم ةرئاط # ,مهدنع بلطتحرلا نأكب كرو

 ٍبناج لكن مراوكألا بعشى ا * مهذاةيهوجيرلا(5)نوكرياورس
 بلاغ ران مهيديا ترصخ دقو * اهلنولوهاران(مداو#وتسااذا

 كالوم دشن اف مم بيصنل لاقو هه>و يف حلكو ناملس ظافف فسنملا لثم هسار ىلع هتءامعو لاق

 هل وق دقق يرصت ماقف كليو

 براق كالومو لاشوأ تاذافق * مهتيقل نيرداص بكرل لوقأ

 لاط ةابو لعأ حم هيدر * ىنا نايلسا نع يورج اوك

 دل ا ا رتكسواو »لها تاير اوان ارح
 بكا رفرعلاللاط نم هباوبا * ةيشع لكحو هاندهعاولاقو

 بك اوكلا 'ئضملاردبلا هيشنالو # هلو كأ وكلا سانلاوردب ااوه

 هدنع نم جر> دقو قدز رفلالافف قدز رف اب كلذ عصي لود زئاجي هلرمآو بيصنايهللاو تنسح أن اماسه/لاقف

 دنصلالاقامرمشلا رشو: # .ًالاحر همك أ ةملا رب و

 ىسوم ةمع 0 ا رح رلا دبع ينثدح لاق ربب لا ايد لا يرطا عرش

 هلحر دق تب ىلع رصم مطقم مطقملاب بيصنلا ناورم نب زرزعلا دبع لمح لاف زيزعلا دبع نبا

 مط لاقف هباوحرفو دا 0 عمتجأف د ناعما حشو تاعطقم هسدلاو هقوف طيش

 ْ نع ةقيلخوبأ (انربخأ ) رثك أ مكتدلج د رد الام م

 رعشأ تنأف بهذا هللاَقف يحلي , وهو بوصنب ريرح لاق فار ءلاوبأ ينادح لاق مالاس نب 0

 ينادح لاق 31 نع دامح نع ىحي نب نيسحلا ل اني تجرح و لاق كت لح خا

 اوال هل لخأ كلملا دبع نب ماشه ىلع مدق اذا ناك تلصنلا نا ينغلب لاق ةيابع نب وأ

 ًاران اوسن ! يورو (”)خرلا نوطبخي يورو(؟) اهبذجنم يورو )١(

 اا دعرتب اي اس ةناويدوم سنو, وجيك نب اي“ ا

 7 اناادلا ى ١

 نار

 هنا كيم ننال لب نان اا لف م ا ربا

1 , 2 ! 1 

 ١ انصدم هةرصو ىيض :نكييكط 0 4

 قشر نش

 كال مروا

 . غياب هى دانس ضال



 اهنم اهم ةحدم هل ست اطول كن افاق ىو ىب هدشفأ اذاف نأ نق

 اولاش (1) تلصمت اوفعكنع * مق العلا سانلا قيتسا ادا

 كتلكتع قاض نم طتبل أو هوا ةيطعلاب كذب لاقف يلف حدملا ةياغ ت تقلب دوسأأي ماشه هل لاقف

 لاق ىحي نينيسلا (.ينربأ ) هتزئاج نسحأو هاسكو هابحو رعشلا نم نسحأ هللاو اذه لاقف

 ناورم ني زيزعلا دبعنم تيص تاطعأ لق ةاغ ايوان 6 نع قاحس | نب دامح انربخأ

 همأب مواس مث ةدم ةيكدت : اقم بصل | اولاقف ةذب ةئه يف ةئدملا ىلا عج عجرو همتكف افورعم

 محبس همسأ هل ةلاخ نبا هءاحو 2 2 عاتباام تعض همام مأ عاتبا مث اهقتعاو ب

 كتجب نإ ها نص ينم كتجرخا ت>رخ اذا ىنكأو 'ىش هللاو يعمام هل لاقف هقتعي نا هلأسف

 ءاطعأف هنت يف لأسف هعم هجرخأو هلبا ىعري محس ىلوم ىلا هلا الغ عفد جورخلا دار أ املف
 تك نادل لاف د ر>زو هيلع كلذ ركذأف نادوسلا عم صو نفزي وهو و هم

 تح يغش و ىمحر عل عا :ك ناو ادبأ 3 ركب الام لاو اذدهف دير اك نوك ال ىتتقت قع

 ع وهو تصتلاا ف رمناف تمام علصأو لرأي نكذ اة ديوأ ىذا وه هلمفأ يذلا لاو .
 الئاط يش ' |محس نا * التاق محا ينارأ يفا

 الئاش كف باوبالا برضو * الحاورل |كليملامحاتيسن

 الحاع اقتعتسنأ اذا تح « الئانلا بئتسأ كولملا دتع
 دانا ولو ك2 اتلخأ * الهاكلاو افقلاكتم ينتبلو

 ا زيزعلا دبع دنع بيصتلا ةزئاج تاطبأو قحشإ لاا
 و يتم نورظني اسانأ < 0 ءارو ناو

 تورع ىرأ يف ن نيبلا ةادغ #* ا يال مم هيما

 بولبلا اب تناراق ةيشاف < ابعت تنانو-اهدالب كار

 نحل ديلا فكل قم ١ ا ني كن هي سلا عبتأف

 لاق هنا ينغل دونك نيو كعب 5 كأي انك نا ثدعن قدسا لاق هحرسو هتزياج لجعف

 مه راعشأ يف اه.ساب امورك ذب ءارعشلاناكف اهف رشل يدم" ف اعرك دبا 1 ع ًارعاش يلمعأال

 0 ٍلع ةنيدملا ءادوس تفقو لاق ةيابع نبا ن 20 نع دامح نع نيحلا ( ىنربخأ )

 كر ولاقو كحضف يزخي ىلع هللاو تنألم يعأو مع نباي تنأ ينأب تااقف سانلا دشن

 ل 6 "دحو قحسا لاق كنز نم زك أ كمع ينب نم
 0 هوحو عمجا ه4إ لاف هابأ فرىعو كلذ ىلا هباحأق يد 0 هإ م هقدعأ يذلا هدليس ةافو

 نم اذ 2 ا لاَقف هاد ل تبيض لبقأ اورضح ام اف مهعمش لاخلا اذه

 8 انريض هوبرضذاف 0 اذه يبا لحرب اود دوسدل ديملاقف عنلاق كيخأ

 ظ قباسلا الت سسوفلا رس لاه اهم ىلا



00 

 يما فارشأ را ل رظن مث كتلأل كاذأ ءركأ الو هديس ىخال لاقو اجربم ابرض

 انثدح لاق ىلع نب نسحلا ( ينرب>أ ) لعفف يلام يف اءهحلصيام ىلعو كبخأ ةنبا اذه جوز لاقف

 ا اه لاق مث هعم يدغتم كلملا دبع ىلع سيصن لذد لاق ىنئادملا ن 100

 نه تغلبام غبأ مو د يقلخو لفافم ىرعشو لاح يفول لاقق ل اعنف يننمؤت لاقف هيلع

 5 نيئمؤملا 50 هللأ كدعتاف 6 يناس ا هندلب اعاو ةريشع وأ مأ ف 6 فرش ىانإ كما!

 ١ ينثدح لاق يدسالا نسا ل ) 2 ( ا كنم ةلزنملا هذه 4 تغلبام نابو 6 لرخل

 للا تقل لاق ديزح نب ركب ينأ ن لا م

 كالا رصإلا اهناع كردشيف كلوقلا ًابصت تيس لل نجح انأي هل د تاقف ماشه بابب موي
 صتاهتا لاق ىتار املف هيلار ظننل اذه اندولوع اوما: ديف كانك نادرو نمت 00

 0020 لا( فيحأ ) قتصات ناورع نذ ,ءزعلا دبع يئارتشا مث بيصتلا تيءسف قلخلا

 ىرمصبلا قحسإ ىأ نب هللا دبع وبأ لاق لاقي ىدسالا ل د كلا عد

 000 اا ل نطو تاع[ ريكتسأل قارا توق

 لعتلذ> د لاق بيصن ينثدح لاق يرهزلا زب زعلا د.ع نبدمم نع هينا نع خاص نب دم ين

 كلوق يندشنأ كاف ناو رم نب 0 دع

 ركذلا سرد ىغم دق'يذ ةركذىوس * ةدر نلت نبأ نك اذ

 لوقأ يذلا ين يكل ىلذبلا ر 2 ينال اذه يل اذه س ل تاقف

 ركب الو صولق نه يلا نإامو * يتقان دشتا نادر ىذب تفقو

 ييدح قدص ىلع ىناطعأف ك 0 كئثيدح قدص ىلع ةزئاج كل زيزعلا دبع يل لاقف

 نب نامع نع هيبأ نع داح ع يحي نب نيسحلا ( ىنربن ,خأ ) راند فلا يرعش ىلعو رانيد فلا

 م ةرحنحلا 'ينات نيضراعلا فيفخ 0 صن تأر لاق هيبا نع صفح

 لامح هندح نع يدعسلا ديزي 5 مهارب ١ ىنثدح لاق ريب زلا ىتثدح لاق 0 يم رد>لا

 نمبحتأ تلمؤ ءاضيب ا 30 لاق اهدد ٠ نع اهب 1 نع ملسم نب نوع تنب

 لوقأ يذلا انأ لاق 0 نم تلقَو 5 اهضايو هداوس ا

 دعبلاو قرفملا ىانلأ ةيرغ ادغ يب نيثدحم يذلاام ير عش تلاالأ

 ىدعل اجنوحشاكلا اولخيمث انل * ىوللا بريش نيح 00 كك ىرأ

 دهعلا ىلع مودنمأ ىف مهمشتف * ادعلا انل مه ىلوالا دنع ينمرصتأ

 ا ا ءاءعويم اهل ادا كدب لع مودم تاوإ تحاسف لق

 لاق اهلا نة روك نع ناظقيلا وبأ ين ::دح لاق حاطنلا نب مباص نب دمج انمدح لاق .ىدسالا

 دوسالادسلا اًدهَتطعأ ر اا لئاق هللا هاسكو هاطعأو هلش ره نب هلا دعا كسلا ىأ

 زبك ًالاقاع قحتسا دقلو يبرعل هرعش ناو ضيبال ه ءانث نأ دوسأ ناك نأل هتلاو لاقف ااطملا هذه

 را يدر ٌئادموقس ءانثو ين | ماردو ىلم باسو يضنت لحاور يع انا كاذ امو لا امن

 )#1110 1 ]ز] ]| | ]| 001



 رفعج نإ هللادنع بدصن حدتمأ دو.سالاويأ لاق لاق الل ع ل نع دامح نع ىحي نا نيسحلا

 ةوسن انوهنا بيصنل ليق لاق ين انا لع دارا دج لاق ىلعنب نسحلا (ينرخأ )ثءركذو
 ل ةدلج نير يب نعنصيامو لاق كرعش كنه نعمسيو كيلا نراف انين نا
 صفح نب نامع ن عقم نع داق نعى حي ننوش نتا رس ءارو نم ٍىرعش نعمسو نكت

 ىلالغا ذ- ةنم لاقف اذه نم تاقف بابلا ىلع برضف اليا ىلالطا ذقنم يقانأ لاق ءركذ لج

 عل 1 ينانأ ريخ لاقف ليللا اذه يف كب يتنكر 8 يأ تاقف يرشلا لاقف اعزف هيلا ت>رذن

 تام ةقرو ءافص اهاف رط ىتتاادق ذي نم ةئينش ينونأ 5 . تدشعتف نيفغر نيد هيوشم ا

 هنسح مهي ناسنا يف تركفف * بكرلا نمظيإ نك لبق ملأ بنيزب + نيصت لو مرتو ترش

 قربعت خل كب الوأل ااتذ اذه الا كبءاحام تلف كلذبار م كتاف كريغ نا مف هلضف فرعإو

 ىلب لاقف ءاحبلا نسال تنأ ببصتل ةملدنم لاق لاق هيبأ نغ دامح ن ءىحي نب نيسحلا ( ينربخأ)

 هاف كمر 5 هتحدم دق انالف ناف لاق هللا كاز :>أ هللا كافاع ن ناكم لح قا 0 اال ىنار 1

 ا هللاو اذه ةملسم لاقف هت>دم 0 قس ,غأ نأ ىغبشي اعاو هوخأ نا ىغبنيام هللاو ال لاق

 ىمازلا كا>ضلا نع ةيابع نبا ن ينأ ىلع ا رق دام لاق لاق نيسحلا ( قرع ) ءاحطا ن

 هنع هللا يضر زيزعلا دنع نب 0 هلاوهيلع هللا ىلص هللا لوسر دسم بيصن ىل_ذد لاق

 نذا ريمالا اهي أ لاقف هربنمو سو هلاو هيلع هللا يلد ي :| ربق نيب سلاجوهوةنيدملا ريمأ ذئموي

 ناف 2 كلوق يندشنا نكلو يننزحتق ل 2 لاقف زيزملا دبع ىئارم نم كدشنا نا :

 ةدشنأف اهانإ كنقل يح اا امف كل ناك كناطش

 تح

 نوكن 1ك يئس تناك © سل ناذلا نأ قول

 نيطقلا لمتحاف رادلا نيطق * ليل لاو تامل ملال

 نيم الما هب .اهانلاس « امع نيبثا ارظناف احومف

 نوفا“ هب دوت يدح قع * ئمد لطو نينقاو الظن
 خوسلا كقشرت تذك نا اذ © ءاهنم' سانا تاو نان الوات
 نيهرلا قلغ م" قاغت لو * اهيف سانلا كحلي رف محي

 هبفو ورمع نع يطسولب لمر فيف> حيرس نبال نري .الاو.تاسالا هذيه نم نيلوالا نلف
 ند ةمئأ ع نَءع دامح نع م 11( يراا )سنويو ور“ نع يطسولاب كو ا فيفذ ضإرغلل

 أ ناكو ءار مص ةنب اطن راكوم اعلا ند مدق اذا ةندحلاب زو< ىلع لزس بيصل ناك ل | ةيانع نب بوبا

 يتب الا رعشب انا و ةمدق امملع مدقف كلذ و امو مهارد اط بهو ا احتسإ

 اقفهلحر .اهضكرف ةعاسدمب | لآ دار تداع مث تأطب اف هعمتءاقف هلجرب اهضكرف البل اهءاح دق
 هل تلاق لحرب ناداوأ ملفنا مو انتا 1 ا تداعمل تأطب أف هعم
 اه لاققف كتداع تنا يناب اهننب و زوجعلا
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 فط المدو كنم اذهو اذه  يوبلا:ةلام نيعلا حومط كارأ

 فداري نمب تسل درف يش * ام كلا نقدر لم امحن نا

 ع نب ديو لوف سانا اع كرش ةاسعأ للع تاكو بوإ لاك لحروو عش اهطعي لو

 عم نكي و نايشرتلا اطبهو اولحر اف بيو عيعم نب لا دبع نب نارمو ةمسز نب كا

 تلف اتش نإو تمدق ادا كاطعاام لم كل نمصا نأ تنم هنا يراخا اط لاف ؟ 5 بيصن |[

 لاقك ىلإ بحأ رعشلا لب تلاق كعفنت ًانايبأ كيف
 0 2 اي انم نكت مل ناو 5 بيح مأ نيبلا لق ىحالأ

 بيحب اذا يدنع دحأ اف * هتقدص 1 كيب نكي م قل

 تسل " واي ىوطلاس ىغ * ةللم هبا اتم ماب

 ةمحر زيرعلا دع 037 0 ىلعسصتلا لخدو بويأ لاو ارياف كلذهلوش تباضأق كلذب اه 0

 تر دق ينا لاقف كسسنب ءاسنلا رهشت يذلا تنأ د هيأ هل لاف ةفالغا ىلوام دعب هيلع هللا

 ا ةنحلع اوننأو رضح نم كلذب هل دهشو انستلوقاال ناهللاتدهاغو نئؤملا ريما كلذ

 نع ني وأ ندسكف يداوس 00 تضع كل تاش لاقف كتحاح لسف اذكه صمالا ناك ذا

 هاطعاف لاق يتبرطلةقشو لاق لعفذ نط صر لاق اذام ديرتف لاق ناضيءلا ع 00 بغريو نادوسلا

 001 انوج لاف ردن و نب لعمسا قو ) اهرد نيثالث نايواسي اناكو هننون هانكو هفس ةيلح

 : اهلل طلاق ةمرلاوذو تيكلاو تيصنلا عمتجا كاتس ند 0 قصوملا قحسا ن ءةبش نا

 اف هلوق ىلا غلب قح * تاقنم عافيالا ب باط نع تنأ له * هلوق تيمكلا

 باشلاو سنالا امن لماكتنإو * ةعفان ءابلعلا نئاعط له 3

 بنغلا نهسنالا ام لوقلا يف تدعاب كوطخ لاقىصحم اذام تيمكلا هل لاقف ةدحاو بيضن دقعف

 ةمرلاوذ لاق م تلق الا

 فام فو كاملا فو + ثمل وع اهتفش يف ءايل
 00 أب 6 را

 م 5 يح م تاولفلا نكستال رابولاو بيصنلا هل لاقف

 ارافغ 0 : هسأ زيجار 5 د اهلغ نم طظفاطملا ناك

 نع .ىحب نب نيسحلا ( يرد كبار تنكلا رسسكتاف ل طق ًارافغرسأ تدحه ام برصنلا لاقف

 سبق .نب كاحضلا نب نحر 2 ع حدم اب 6 ا ىلكلا نب نع هب 0 نع قدحسا نب دامه

 | ٠م هللاو هل لاقو هيلا 2 لوا راسألا نم نيلحر 1 ا بتكو صئالق ة ةرمشعب هل عاق ئزوقلا

 نييراصنالا ىأ يتح جرشل موقلا ء ءالؤه لاومأ يف يدي 1 نأ هركأل ىف !و قزراالا كلما

 نكوو لع 3 * هلا كلذ | ءفدو صئالق نام كل ع دق الاقو هارقف ايو باتكلا اهءاطعأف

 تيصت مسلي دحوف عخربو كاحطلا نب يطعأ اه عب 0 نانرمافنزا وه نب رصن ىنب نملجر م



 يتحرادلانم جرخمام هللاولاقف صئالق ينامتالا ىلا عفدام هللاو لاقف ايهتيلاطع 5 صضئالق شع

 اوركاذتو ةليل هدنع رمسماشهىلع مدق اءلف م ىتح جرم مقاما و وأ صئالق رشع يدؤت

 ف هلولع هدشناف يرضتلا

 دبكلا يفاشحأ نم عزنتويدرأ اخ ٠ نك برج > صُالقيفأ
 اودحو اندعب تاك أت رشع * محدلعو لهأ يف نك. ينام

 اوده يذلا دقنلا اهدنعف اهلا * انما راصنالا اود ىلكأ

 + فجل ايد را ينناكح يرصنلا كلماع ناو
 دوق الو لقعال لتقأ فيك مأ. © ينناكي تنذأ النو يرغ قكأ ,

 دمم (ينربخأ ) ةنيدملا نعهلزب ستكف دبا المع ىرضتلاىل لمعال هللاو مرجالماشه لاقف لاق

 خيش نع ىرهيزلا هللا دبع نب نوره نع ةزاجا راكب نب "يزل انربخحأ لاق ناز را سلس

 هلوقاندشن ًافءاندشتت-اف هءاذح نلح ىلا( هوأو نسل لا اذهيف سلخ بيصنلا انياعمدق لاق رفا نم

 ركون مز باقع نم يداوقلا كتقس -*: ةيرض كو رولا“ تافعانألا
 رضللا :ةنبا ٍيناسنم ىلاللا رويص .* يراالو نرصام ىلابللا رك

 ركبألو صولق نم اهيدل ىلامو * يتقاندشنأ نارود يذب ت1
 رشنلا ةط فانالا .ةيضاو#ه ةلتفالا ناعرلا نت

 ْ رجلا و كانا ماأ رسغو * هديع روطلا نم يدان يذلاو امأ
 لع نبل .نيماقا كابل * ةلعاو اس2 رفحال ىتداز دقل

 بوقعل نإ فسوب نع يدعس لا مهاربأ نب رمع ينربخأ لاق رهزلا انثدحت لاق يعرملا ( ينربخا)

 بيصنل ناورصص نب كالملا ديع لاق لاق حورمسم ينأ نب هللا دنع نب ةملس نب ناماس نب ءالعلا نإ

 'اهف لوشي يتلا هلاديصق هدقناف يندشنأ

 رقفالو فاحال لئاخلا ىط # هب م.حضلا هيوطي حشكلا رمضمو

 رز نيج مدس ناكولو ىولي * اهب رازالا ينليال فداور ىذو
 هل لاقف ءاما اهدب نم تبرشام اهتءارول ةيبون ىل مت تنب لاق هذه نم سدضناب كلملا دبع هل لاقف

 ثرحلا انثدح لاق :نايزرملا نب فلخ نا دم ( ا ) كانيع هيف يذلا .تبرضل تلق اذهريغول

 هدلووةلهأو ابصن يزتشا ناورم نب زيزعلا دبع ناك لاق ىئادملا انثدح لاق ةماسأ ىبأ نب دمم نبا

 بسيصن هيف لاقف هتاص نسحيو هزيجيف ام ام لك يف هيلا لح ري بيصت ناكو مهقتعأف

 لوشاح نسح كرت ل ىلي نبا لوقلا نحيف لوقي

 ليلخلا هؤزربو مهتدوم « الا نالخلا ًازارإل يف

 ليئرصم يف ىذلا لينلا عم * مهانأ دقف رصم لهأ رشيف

 نحرلا دبع انثدحلاق فادوبأ ياّرطا كلامنب هللادبع نب نوره نب دهم نب مشاه ( ينربخأ (

 لاقف زاجللا لهأ نم عاش هاحبف ءانحيللا انأ ىنكي بيصن ناك لاق همع نِع يمصالا ىجأ نبأ



 مئاهلا نول ءانحيللا ينأ نولو * ارئاح سانلايف ءانحجلابأ تيأر
 ماظ هجو هل امولظم ناك ناو * هداوس نم هحالام ىلع هارت

 | ىلإ ردذلا اذ ىاصوأ هللا نكلو هحجال دحال ااه تتكواوال لاقف هحنالا ٍبيصال ليقف
 4-2 كفسوأم يشن الفأ قدص دقو داوسلابالا ينفدوامورشيف هلوقأال نأ يسفن ىلع تاعجف
 0 مهدشناف ىلب اولق

 تا داؤف ل ناسللا اذه. #* .ىلمادام يهقانب داوسلا سيل

 انما ن ار اتا ترف هع هأ تبانم هعقرت ناك نم

 تلم سا نيو نات دام <. ةنانت قطان دونا 00
 تا نميبس يلو كاذل اضفنم * هوان عييف رلا ىندسحيل ينا

 انثدح الافق فلخن ده و ىع © قرح ) دوجنا وهو نايلإ“ل طضف كاذ لضف ن* ناكم يورو

 لاق لاق دعس نب د#تن عى ىثدح لاق يومالا ىحي نب ديعس ىنثدح لاق دعس يب نب هللا دبع

 |0111 لها ركلو رح اناوألا تداو ادع كلوقامأ لاقف رعشللو كلام دنعلا اهنا بيصنلا لئاق

 لوقأ يذلا اناف داوسلا امأو ىنوعان
 ءاعو طقس يذ ريغ لقعن * ىناف ىنولاكلاح كا ناو

 ءايحلا عمطلا نم ميذسعيفو * ,الا تاجاخلا يب تارتامو

 ىلع ىبصن فقو لاق يسودسلا نع تا لاق هيأ نع دامح انثدحلاق د نب دمت ( ينربخأ )

 تلاقف كما امو لاقف يب.بيثتٌتلاقو هتقدف ءاموأ نيلي: ةيراح هللا تحرش لق ىتستساف تايب 1

 لو اننافاق تاق علا اذه مسام لاقو ليج لا رظنو دنه
 ادع 5 هللا هداز ابرقأ ىلانأ * نكأ مو دنهب> نم اه حا

 2 هيلا تلام ةججاحاَل # ابق ىذ نط نم ناعشقلاب ناالا

 ادنه ل ينا اق 0 * ىتناف ه كلا نأ افق قوزأ

 ( ينربخا ) اف بيدن لوش ا تاضان اباحي ةيراخلا هذهتبطخوتاسبالا هذهتععاشف لاق

 لخد لاق مالس نب دم انثدح لاق هيب نب لي ركل ن تع اند لاق يار لا دمحم نب مئاه

 كلا رم 2 لاَقف كيلع رمام ضع ب تيصلاي ينادح هل لاقذ كلملا دنع نإ ديزي ىلع بيصأ

 ةلاوف ينع كيلا تلاق ا لع تدل ملف ليطابالاب.ىنينمت انامز اهدنع. تثكف ءارج ةيراح تقلع

 دوسأاي كفرظأام ت تلاقف زارنا ف راوط نك كنكل هاو تاق ال تلتف كدلا قراوط نم كناكل
 0 اخنأ 10 فدل ىلع تلاق مث لقعلا فرظلا اما فرظلاام نيردت ل اخ تاقف'اطاوك يف ئظاغف

 تايبالا هذه اهلا ت تلسراف كرعأ

 اوك نفى ل داو كامور 2 يرخ أ كسلاك لاح كأ ناف

 ءامسلا وج نم ضرالا دعك #* ءان ءاشحفلا نع مرك ىلو

 ءاسنلا يف مدعي سيل كلثمو # لبلق مكلاجر يف ىلثمو

 . نانا

 اةطدهدد

 و 10575 نا دسم خ

 1 اب



 (اطسب)

 ءاوسلا ىلع نحف يأت ناو * ضار لوق يدرف ىذرت ناذ

 يثايرلا انثدحلاقدممن مشاه (نريخأ) ينتج وزتفامهريغىلعناينأي رعشلاو لاملاتلاقرعشلاتأ رقاملفلاق
 هو ا«اييصن هللا لئاقاعدغنأ اذالوةيو تايبالا هذه ديحتس ناكو بيصنل ىعمصالا اندقنأ لاق

 (١هشاذكسملا نميوريال كسملاكا © ينناف داوسلا ينوإ ن كيب ناف

 هشام نعَس ءانلعلا نما ابل + ادعو داود يباوت 1 رض امو

 هقرافم يفأب عاف هلا تلذب * ام لثم دولانم لذبي مل ءرملا اذا
 اريرد دقنأ اهصن نافا> نع مالسنب دم انمد>ح لاق ةفيلخ ذأ با.1ا نب لضفلا ( يف ا

 يرحلا ( قريخأ) كتداح لمار مشا تنأ هل لا ءررح ان ير 0 رعش نم عش
 1 م نب زيزملا دبع نع ليعمسأ نب دمحم ىنثدح لاق راك نب رسز | سدح لاك ءالعلا ىنأ نبا

 تنأيل لاقف ناةرمنب را كليو ل1 علا نع كلما دع نب ردك نع دمت نإ

 رم كا نا هم تدرضصر 3 ندحح انأاي نحرلا 3 عيل لاَقق اهلع دازام هللاو كندلح لع ا

 تكلف لعشي مل ه هنكلو اذه نمرفك افاتار 3 نبااي هللاوتددو هل لاقف طقف نادوسلا

 لاق لاق ةديبع وبأ انربأ لاق متاح اد 00 نسحلا نب ؛ دم ( ين ربخأ ) كي ذاك

 ىتًالوهنم اداوس دشأالو هلثم طقَرأ م الجر تيأرف ةفوكلا دجسم تلخد هبر دبع ن 0 دق ل

 0 يسال 4م توئدف تبيصت اذه ليقف هنع تاه از نسا هئم باس

 نمدلا ىلع اناك ا رع و لاح اتاي را ائفص 1 ةعدر كو ؛ رمي وائماما 3 لاق كباحصأ ن

 كدضف وجمتنا نسحنال كنان ومب نءاانلا نا هل ت ا تلقدقف 3 ا كولملل 5

 ناكم نا ا اف اقف ذل تاقف حدمأ نأ نس 5 ىلا نولوقي مهارتفأ لاق مث

 ىغني الف 0 لجر اما نيلجر سانلا 0 يناف لاق ىلب تلق لاق هللا كاز رخأ هللا كفاع
 5 هلأسأ نا لك 0 اوس ذإ ءاحطاب 0 00 كَ هتاأس لحجر 3 الكا هوغأ نا

 دع نأ نر لمعلا نب هنآ دع دك لاق ْن نابزرملا نب فلخ نب دمم ( ينربخأ ) هيدلام بلطأ

 نبليع.شا ينثدح لاق يبن حلا فسويوبأ يف 1 يبأ باتكيف تدجحو لاق ىدهملا نئاك هللا

 رثكو 7 33 هنأ نجح 37 ع ىنندح لاق 0 0 0 ةجئاط لأ 0 راتخلا

 0 -_ و 0 0 1 0 لضفأ 0 م 5 ا هيف عتملف

 يت>نووىشيام ضعل نوريو نوحفصتي اولعش قيقعلا و ىح أوراسم اوركنتو يالا: نهد هباع

 نأ ملأسف تازراب ءاسأو يلاو مام لاحرو فئاصو اذاف هونأ م 2 مظع داوس مط مم عفر

 نأ كنك انا ةحاح 2 يضك ل عيطت اطيح أولاقف ةلهو 3 م نطهويس .# نا اويحتساف اولزني

 0 مط تنذاتساف ءاسنلا نم ار تلخدو اولزنف لوزتلا مهلأسف نهوتأو اولعفت نولا اوع>رب

 هقشان هلمل هشاذ هلوق (1)

 ( لن لاألا ضر



 تيحو تبحرف اط شرف لع ةزرب هلم ألح ىلع انلخدف اواحبا تلاقف ةأرملا تءاخ نأ كس

 وعدنن ا ميبحأ ناتلاقف ىسرك ىلع قانا لكدحاو فديف ًاعيج انسخ ةعوضوم 0

 ءادغلااننوشن ناو يصلاب نيعدب لب اناَقف ءادعلاب انآدب مش نإو انلمق هنذأ ك رهنو هخصنق انل ىب يدل

 فرطمب الع ترتس دق ةليمح ةيراح تءاحيج َجح الو الكأالإ نك نك مف مدخلا ضع 0

 اهعالوم لا نم“ هَ 1 ا را اق واع تناك 0 1 ١

 نجح انأ هللا فاع بيصنلا لوق ن ٠ كحو ىذخ امالوماط ت تلاقف مهيحو مهب تبحرف

 دعسلا عطقتم مايأ 1 3 ك0 اه الأ

 ئدج ..الو دعتام داع دهع ىلإ نلاو كك ءوأ ئعابا تل

 نأ لوق نم ًاضيأ ىذخ اطتلاق 0 طفل ىلحأب طق هتعمسام ندح اك هب تءاخل هتنفف
 00 انأ هللا يفاع نع

 هدر لا ولا قواوطل * ةدهس هداعو تحلا قر

 هدكك ىل قرت سيلف ينأو * ىديكهلتقرنم 00 ذو
 هدإب ةريح انيح نو : * يدإب الو يعوق هموقال

 هدحم ةبامصل ل ند دحأ نكي لادجو تدجوو

 هدك هسفنب تاقف دنه * تلاميذلا نالجحم نباالإ
 دا لو نكاىدح كحيوامل لاق مث ًارورس يطأ تذكف والا نم 1 هبا كءاجف لاق
 نحدححم ابا هللا يناع نحح

 جتمتم مان نم فئاطإ لهو دع ملول تس للا نق كالا

 عدوم وأ بتعتسم امئان ولو. * هوجش قايىموجش اذا عا
 دسم روصو نالاور ها اع تابت املاط دعا هل

 عزنم ىهدلان 0000 * اهلعانامزلا لوطاب 1

 عوق لا ىذل تناك ماعدق# أضعل اىلور م يف تعرقدقو

 امو ىرعش ىف ءانغلا اهراخإ اورو ءانثلا نسم انرط ىناهذأو 0 ث هللاو ينءاحف لاق

 نخحب ىأ لوق نم اننا يد اهآ ت تاب ادرتم ةعل لا نحت نم ةنف تعمس

 نيالا هللا يفاع

 انوملم يب أو اردت يح ه2 يمل رع وز كرا اعأا

 قانكلا كلام نب دعس وخأ ةعيبض نب كلام نب ورمع اصعلا هل تعرق نم لوأ ل 3010
 لقو برملا ءاكح نم ناكو يناودعلا بر اظلا نب صاع وه اصعلا هل تعرق يذلا للا وذ لبقو

 ةمه نب رمع وه لب ليقو نشاخم نب ةعبر وه لب 0 سقف وه لب

 لاث ءالا عم نه ردت زم يمودلا



 انوبطالا 1 انا 0 5 0 1 نع 0

 ه7 أو شرق نم ها اذ وخز تحس اهب توعز دل اوف بمن ل

 0 0 ار 0 0 0 0 تمدقاف انس ةيظعتار 5 رشع 0 دقف 5 ف 0

 رعم ىلع تلاقف اذه نم 00 وعام ءانغلا ند اهفو رد لصف ا انراعشأ يف ناو هف ل كة

 صوحأإ كلف هر هش ند لك 0 يأف ا

 ترقنيملاهبام'يننسحأو * اهنس 0 ىنيعب ره
 : ةزع يف نيتك ايإ كلو مآ

 العبابانانينرقلايذستاايوس #* ةيودح ةيردوض تيسح امو

 دافتبلا فارطايتاطع ناف # يكتف ةتنطع ةيرمض اذ

 0 2 تيطو نتلحو وامتد 0 تع | اهدنع تريدغتف ىدتحاو نايضغم احرك لاق

 ةصقاا+مربخاف امهزانم امهتتاف كليهفالاو اهالق ناف كيبحاص ىلا اهعفدا تلاقو رانيدئام يل

 اكيد أف اهعمكن لو امزاحو كتحاص هللا" نعل لاقو اولبقي يف ريثك امأو اهابقف' صوحالا امأف

 0 ( دح ال تدي>ام كك ا ا يب نك لاَ 3 را نع * بيصللا 0 تيكا

 يف رصع نوعاطلا عقو و لاق ىن ادا اهدح لاقت ارا كرا 5 0 0 قارولا 6 يسع

 هيلع مدقف ركس اط لاقي 0 نه ةيرقب لزتف هنم اراه جرش اهايا ناوىم نب زيزعلا .دبع ةيالوب

 | يناراام هوا لاقف كردم نب لاط لاقف كلساام زيزءلا دع هل لاقف كلملا دعل لوسر اطزن نيح

 هنري بيصن لاقق ةئزقلا كل: ىف تاقو ابا ظالت كلل لإ.
 لتحت نهب ىل نقل ةيضم 50# نم ديما كد

 لكفالا اهنح يي ا 5 3 ادبا ياعم دل هللا

 للح ةالسمل تت اممصملا 0 237 هلوعأ ةيلع يلا الو

 اولحام نولماحلا ال تل | 7 ند هع اعام شعنلا مح 0

 لمآلا كلءلخ نم هى نيح * مهكرض يف 0 ٍْي

 نأيعاش ملا ركذو قحسان ء يلعسولا ىرحم يف ةبايسلاب للهر هنلو حرم : ناخبا لل

 صزالا يبأن ب ديز. نبدمم ( ينربخأ ) ربز :طا نبال لم أ نأةنبا نبا ركشد عر ١ :رم انخل هيف هل“

 | اسصن نأ زاححلا ل نه ةخبشم نع ىربب ز را بعصم 2 هينا ء قحسا نب دامح انثدح لاق

 هلوق هدشنأ ا هب تدبرام ضع يندشنأ هل لاقف ناورم نب كلملا دنع ىلع لخد

 رخآتملا را ذا 02 ىرأ افروالاتب رجو تفرع

 رمخأو تاما انو نر دبل لهأ نم اضل نكلو



)1 

 ريصي دتشاام دمع لبق ريصإ يالا كان و 0 5 اناذ

 ع سوا تدق اباح * يحتل تش لك ياكر .تناكو

 |1002 ا كر كدا < ةيع هاوار يرض رولا ىذا ١
 رت سانلا نماجقال نإ اهارذ * امتاف ىلإ نبا دعب تيىع دقف

 رقنمو قيرطلا نايرغل دارم # اهفوفدب لزي ملايح ناك ولو

 لا هلعا ن + ينطصملا وه * هناف ىلا نبا نلن دق نك ناف

 هل وق كلملا ديع عمس املف

 اذهل دتشااف دع لماريص :* ىبالا ل ناو ردع ك1 ناف

 )01 كيب لمجو اع ىنتفصو الهف كنم يخأ ىف ةيقإ 2 وحلا تنك نأ كليو هل لاق
 دبعيل لاق لاق ةسانك نب دم بويا يبا نع هبا نع قحسا نب دامح انثدح لاق ديزم نب دمع

 ا 0000 و هحاصفل لاق اذا تلق اصن تيتكتسال قارعلا تيلاو ول. يرصبلا قحسا نب هللا
 هلوق عمست ملأ مالكلا دج ىلا

 عجرتف امعفرطلايفىوسابللا * ىهش نيعلا ال و اهلم سفناا الف

 عنقت س هللا هل اهم الدنا ير * ةفماش اع دير اف اكهار

 عنا ماشه نب مهأرب ,| ىلع بيصن لذد لاق نيسحلا نب دمع نع ريب زلأ نع يرحلا ( ينرخأ )

 لوقي ثيح قرزالا نبا انحاصا لهد ينأ لوق نم اذه نا ىشب اذهام مهاربا لافف هل ا ل

 دوّاو فورعملا نهلا نم لحرب * الحرس نارد لقسم ' نم: دعنا نأ

 لثعب مكنات قرزالا 5 لدم لاحرب انوتأت نال لاقو الع كربو هتمامع عمو بيصن بضغف لاق

 1 ماشه ثا ىرطأف لاق لاجرلاردق ىلع نوكياما هللاو حدملا نا نأ أ ليهد يبأ حدم

 مهاربا نع رييزلا نع يرحل ) 0 ) ماحريغوهو ماشه نبا 0 مو هيلع بيصت مادقا

 01 لاق اهد_> 000 ع لس نب نوع تنب لامح يندح ينادحا لاق يستلالل نا

 نم تاقف هم توندف اهضايبو هداوس نم ا تا ءاضرب ةأسعا ةعمو دوسأ داع

 لوش يدلااانأ لاقف تنأ
 ل رولا ىلا ةبرع ادع يب نرد يذلا يرش تل الأ

 ا نوحشاكلا اولي مناي * ىولا برتنت نينح ركب مآ ىدل

 دهعلا ىلع مودن كلى مشتت« ادنفلا مك نيدلا دع قكرصتأ
 ورحل 0 هذهو تيضأ ديه لتقف اميع 5 دوعلا ىلع ءودا هللاو لب تحاصف لاق

 نإ نأ ر
 نّممدق اعر ناك ابيصن نأ ىرهرلا هللا كاع نب نر رلا دع ىتدح لاق رييز زل ان لاق ا

 هقلعت ىلع رهظ ناورم نب كلملا دبع ناو رانيد ا ةيعا 6 5 0 0 حرطيف مأشلا

 0 ا >< كلذ . نيد ا

 دك ري مة حو ردا



 6 5 ندع . وراسل 77 0

 4مل

 نيل لهأن ف ة ةعبسم يداولا نالاق مث ماشه نبال احيدم اندشني لعحف ةربحو ءادرو يه و3 صش

 هل لاقف ءادح نبا 5 ليل نبا دعن أ هللانأ لاف انضغِنبو ماشه نبا ضخرانأ فرعف فيش ” اولاق

 قاحارب سم اذ تاعف اميرل هللاوىا لاقف كيلعرسسعيف انايحأ ضي رقلا ب بلطت أن يخح !يأاي س اجلا 8

 لاو رعشلا يل حشو كلذ ىرطت ةيوقملا عابرلا يف أو ةيلاخلا باعشلاىف 0 مثىلحر اهبدشيف

 هفصوفنامعلاق قحسا لاق اهبآ رتس يف هداشنإ ن ٠ ةيحلاةاتفلا يحتست طقاتب تلقام كلذىلع أ

 آ| امدح لاق ديرنم نب دمم را ) ةرحتخلا «ىنان نيضراعلا فيفخ اعدص ها رأ ىنأكلاقو ىنأ

 هلوق بيصت 1 لاق كك دهم نا نع دامح

 رو زاحلا وح نراناطوخ اذ ناريظلا نم . قاخأملو تدكو

 لاةيمرحلا ( ينريخأ ) دوسأ بارغ هناىن »ب ريطت كناف قاغ لق ما نباي لاقف قيتعىنأ نبا هعمسف

 جراخينإ بصنا قينعيأ نبا لاق لاق شيرق انس ىدسألا دفع قا دعكا 5-0 لاق ريب زلا انثدَح

 لاقف لق لاق رعش تيب 8 لاق يشب يدعس' ىلا لس

 ريدج كنم ربصلا نحب كأو 5 5 ىدعس نع عل

 ريطأ زاجحلا وع قرات 2 2 كارلا ف قلخأ مو تدكو

 هللاو هنحا 3 قيع يبأ نبا لاقف ةديدش ةسفنت تسفنتف نيتلا ىدعس قيتع ل نبادشناف لاق

 بتاكلا مثيلا نب 6 ل كلبلخ كعمسولو هرعش نمد

 باطملا نب م ىلا تنأ مجنلا وبأ لافلاق يبس نع ىصوملا قحخسا نع نافهوبأ ا لاق

 كا 8 مسا ءأ عشا م هدع هعمو ةعم احر ّط ةياعسلا ىلا جرخو ل
 نس

 ان امايأ تكف هلاز زتارماف هحدم هلا انعم نرخ اذاو بار رسلا يف عضوي بك ارب ذا افقاو

 لاقف ةضلرف نقعئس اهنم. دشن ةريظلا لخدا هل لاقف افاعض الاعو ًاراغص ةيبص تفلخدق يبا لاف

 ةضيرف نيعبس هلذف' لخداف لاق يلع ”اهملثي نا فاخأ ىل نبا يممو تنسحأ دق كادف هللا يناعج هل
 كاحضلا نب دمحم نع ريزلا نعءالعلا نانبيرطا نة , نقرأ ةناع فرصناف 5

 ىنيطعإ نمو مره ءاطعلا ن نكأو مرهام هللاو ال لاق كرعش مره ٍبيضنل' لبق لاق هيبأ نعنامعنع

 تلق هتيار املف ةئيدملا تاقدص ضد ىلع عاسوعو هْللات جرح بلطملا ديعنب مكحلا يناطعأ املثم
 2 ءلو * يجراخم تسل ناورم اا

 لاثملاىلع لالطا لثم ادب * هتعئاحا قاؤرلا اذا ىغأ

 لالطاحضواهرطف ةيش د يلا ك نويعلا 1

 رانيد يتئام هتحم ن ل تخاف دكف رف يشارف عفرا لاو ةحتل ةنامو ناس ةءامه وأ نالت ا

 نع قرا هللا دبع نق دغسأ ى ٍْئثدح لاق ريبزلا | ا لاَ قارؤلا نيسللا كس( 00

 نب ةديبعب يبأ عمل ينأ هللاو لاق هيبأ ع نع يجخراخلا لسع ني هلا دبع ن ارتشلا نا -نب مهاربأ

 انعم عرشو هبف انعرشف ءادغلاب اعدو هب ىنتحاف هاي ريثك هءاح ذا هل ءاو> يف ةعمز نب هللا دبع

 امداق جحا ىناو دق ةليمح ةزيب يف بيصن اذاف هانيندتسأو مالسلا هيلع انددرف لف لجر ءانورتك



 علقأ 50 3 مف ةرف موقلا عم ا ا ءادغلاىلا 1 لاو ةدييبعيبأ ىلع 8 ا فلا

 للغ ريثك لبقأو هوكرتف ىنأف لكأب نأ هنولأسي اح موقلاو ةديب بع وبأ هيلع 01 ماعطلا نع

 ليلق "كلا رهاظ ةركلاءذهتسج 1 كيلع مآشلا قمنا رز نا رك ااا, هللا و لاقك تين

 كا 2 ضقنلا دئازا.كناو: لح زر يغ رخص أ! كراج راق 1 كل نين هل لاق ءانملا
 تتالولركأ ان كولا روشأ هللاو انأ ريثك لاقف

 عيقبلاف ةلعا نود قو * ينودحاحص نطلب تيس» أ اذا

 ٠ عومدلا اهيراح تنخأ اذا * 0 دح أيمئالب سيف 0

 انرلا 0 تلح نإ ىلدخ * 0 0

 ضرالا حزان امو نم هدعس لزتع ىل>رزاروح ند ٠ حبصأف

 ضخحلاب جرضملا ملا يباضوفت * انني نهدلا عمج نا
 0 # ةلا ٠ كاذىفف

 |0 الع ادعت ابم حاط ةحبر هقاسيتهدن هر ةالجروتلا الف: سي دتلا هل تلو ِ هيلا محتقاف لاق
 دمح نع ربزلا نع. ءالللا نأ نب يمرأا ( ينربخأ ) ر الا :يمرل اضع هانظشا ىح ًادقار لاّزاَف

 لاق هنا يماسالا ة ةعيبر نب 0-5 نع ىوحللا نامع نب. رع نيددللا دبع نب ا يسوم نب

 نو ام ةءاخا هدنع تيفلؤ ةيدرلاب د هعمو ةعمز نب هللا دبع نب ةدب عي ىلا اموب تودغ

 ]| نينعاظ موق رئأ يف هلاو هناك ددإتم لهل كال دنمإ شر هلا ىلا كاذ هلا لاقف تأ هاناف انريغ
 ع ال١ هع أ فزعو انتنياع الف رقص نم رجنأ ١ لع تالا ةدادع وبأ ضرق

 ا كلذ هطوتساف شرفلاب مهلحو | مهران دجو هنأو نيرئاس اموق عين هنا ردا ا نع هلآسف

 ادع كلا تنأ اماف 1 اذا ري ماعإ مالا ةدسع 0 كحذف

 دشناو من لاق ار 8 كات قاد تاق له ةدييع وبأ هلاسو نكذو ايفا

 2 يلقب جهو يب حربو * كس نش كلاب تين نتل ج روحا

 ا فكتيدملا مدق عب عيرل ماد 2 لف يلوجش ت جو

 للا رأ مو اوفجوأف ا قرب مأشلاب هلهأ اعد
 0 ٠ ردقلا كتثاشح ًادصق ىتأ الاو * اهاو ًانعو ًاباق نادبتستل *
 : رن كارو ه٠ فاكسا لفك < ا وا امشع انف ىبيخ

 رصبلاو مدا نبا عمس ىلع يطغي * احيتم ءاقثلا ناك امير من م

 ك1 قع وول كو الكف هيكل اوسلو ىلا جاف رس اغلا

 شرا ا واسلا كل ضاخو * نيبطلا كتلع ءاود 0

 : بيرطلاب فرعأ ناك كؤاودو * تائفنم كاقر نم رصبأو
 8 نب ديزي لع تيصن لخد لاق يعمدالا نع متاح يبأ نع رد نإ نشحلا نى 2 ير (ْ



 ا تنمحأ هل ا طك 9 اط بزطق 0 ةديصق 0 تاك ا دبع

 ك2 0 رك ل 9

 هلوق هدشناف ةةئيدملا ىلع لاو و وهو ماشه نب تارا نك لخد لاق دانزلا

 رم املأ تتاش محلا تال يابت 1

 سانلاواتطايتم بيصن اهلاماقف !ماحرب اهذهن هل اوحر ا ةلحارلا كلت ىلا نجح | أي مهاربا هللاقف
 مولع ىل قاف تيصل موعمسف د نا أذل هذه نم ًانهأ ةطعانسأ رام نولوش

 ( ينربخأ ) اهر ,دق قوف أهوعفرت يتح ل >رو ةلحار 0 ”حاص املق مكنإ هللاو لاقو

 ا نع نافع نب ناَتع نت ورم نيد نري هللا دبع ن يزعل يءرحلا

 هل احدام هيلع دقو هءاح نو رك نا اسصن 0 11 نيح كلملا دبع نب ماشه ًاطبتسا لاق

 ر لعو ضراملا 5 هيلعو هيلع مدقف أر ا ١ نيح كلذ هغابق ًاضيم بيصن ل ناكو هيلع دجوو

 اه 1 ىتلا هيديصق هدشناف ىصنلا 7

 دئالقلا اماع اندب هل تدهاو * هبل شيارق تحح نع تفاح

 دهاج كاضر يف ىلوح غابمب #3 يننأ كنع بيغ تلاط ات

 دئاوعلا تاقفشملا داهعلا ىلعب * ترثك اويمةسلاط دق يننكلو

 دعاق تنا يم قافشاو حصن

 دئاصقلا ناسا تلذو كيلا

 يل ناش نازيال شارف عيرص

 يحاحنت رع ا ملاح د

 قدوع ىف طش اللف يباو »*#

 ةعرمصل 5 يد الف

 تفاعل كيد قافشاو يجدن و

 اج كينغ و3 رك ا

 دزايف يدل> سم امآو ليلق * هموهف يداؤف امأ عاب تأ

 3 قلام اذا 7 يل ناك دقو

 ع 11 تالحر كلا

 ا اهنم يتاافابو فد. رص 0 0 0 يحو

 دفاوملا تايسارلا لكو كيلا
 0 هالصوو كلدح اوربو كب اةردرحا دنا بصضناي كحنو هل لاقو يبو ماشه هل قرف لاق

 ع نيس مدي لاق ةباع نمل رع همح نع ريبز د نع يرملا (انربخأ ) هب لفتحاو هتلص
 ئ

3 

 ان

 نذ

 ئ

 دئازو كادن نم وفعب ىاضر * غلاب كناف يبرقو يفانأ 5
 ا د”

5 
”2# 

 نب

 كعطاف حا 'زلاتاذتنو يتحو ان

 ة د نم 4 موق :يف هعضل نيئمؤملا رب 3 نم ضرفب ةئيدملا ريمأ وهو يرصللا دحاول /| دنع

 الغ. لغ لغ امالك بيست هةملكف ىرصتنلا مهد رو اوملتحم | 0 ةعبزأ موفو مطْض ريل هي هلع مهلخدأف أ

 ردا ككاو تكسا نأ عيل نب ها نبع ني كال | هيلا راشاف ةفيلخلا دنع هتلزنع الالدإ

 نور ىلع مرك اف كيضغأ نأ تهر ةيلا ترشأ هل لاقف بيصن هيقل مهاربا جرخ املف كيفاك



 )4غ١(

 ديدح يبرع لجر وه مهارب | لاق يوما ريما نم سلا ينارو نمو هل ةياللصلاو هتعحا سم

 هيف هلو مالا كلام وهو هيف جابو هيلع يذع ناو هنع عجربال نأ أيش هتبذاج نا تيشخو قاغ

 رظتنق هيف جليو هيلع ىضعيف هنع عج ربالام هنم رهظيو جاب نا لبق ج جرخم نأ تدرأف ناطلس

 بيصن لاقف هدنع كدفرتو هماكتف سفن بيط هنم فداصتل ركفف

 لضف حمس رخآلا همويو * لدف قر راوي نانو

 كلذلك تايشع بيصن هيلا لخدولاق هلك أ يتح لارمتاف لوقلا تيأراذاف كلذ لعاف كءادف تلعج انأ
 هملكف هلك ناهبلا راشأف سفن بط هنم تايشعلا نم ةيشع فداصي يتحهماكيالنأعيلطم نبا هيلا ريشي

 لاق مث لاو مالا اناا ( كش كاف دع نإ لاق مث همالكو هلتخع باصأف بيصن

 7 دسلايذ لفسأب عب راكبا جاهأ

 يذلا تقتشاف دخولا يئانثف م

 مهبرل نيعضوملا برب تفلح

 ينأشرو تيضق اموي يتجاج نْئل
 ةدوم' ىنه رهدلا نف رعت اذا

 ع رتعاض ا زاابوص هللا ىتس

 اقتاخ تمدام تامعتساف كه>وب

 ةروعرتسنتو ىنامحأ نا

 يلا ىلا يمول ماب اف
 1 الف كيلا هنمت>رخ دقو

 راعقلاو كدعب رصعلافالت>ا 000

 رك ذلاعمالا قوشلاسيلو ترك ذ

 رشب ابا كيدي نم فرع _حفن
: : 1 0 
 رش ىلعاركشو حصن ىلع ادعصنو

 رصن ينب دالب اهاقساف ىرب
 ل111 تاةادقإر ىذه كيرا

 رك نم يم وقل يناطعاف كلاش

 و ولا قوبالا تاضيب ع وع

 موقلا نآلا متحادق مزح نا 1 هادف زك ا رمان نامحا نبنامع لاقف لاق

 . 01١ ىناحج نيا ةكرشنأ هلعدتشاو نسحأف عيطم نبا هدفرو ضرفلا اوحوت او ريمالاباما

 مهل ضرفأ ضرفلا اوحوتساو اوماتحادق امقدص نامح ن نباو عيطم نبال يرصنلا لاقو هعيمشتو

 يلع نب رفعج ينثدح لاق ناز رملا نب فلخ نب دم (ينربخا 0 ضرقف هناتك نم بتاكل نالفاي

 يتلا نع يثايرلا ينثدح لاق يركشيا
 اوناكلاق اذام عنصت تنكف لاق دم ينبل ةمأ مف لاق طق تقشعل ه امهنيثيدحلا لاط دقو زيزعلا

 لد يهب اهلا مل لاا انآ نبا تكف ين. اجوسزم
 مت حنا ملستلا اهسلاخأ ١ ىنلمل رم كابا 2 3
 ماكتن ملو ًافوخ اهعمادم * تردحم ةاشولاو ينتا راملو 0

 مهردب نيقشاعلاةايح عيمج * ىرشأ تكف قّدعلال 357 107

 لدعم لاق ىش اهنم كسفن يف لهف لاق اهدساهداوأف تعبب لاق تلعف اش كحنو زيزعلا دنع لاقف

 الب انا يولبلا ٍباضرقنب ناماسنب لولهبينثدح لاق ريبزلا انثدح لاق يمرخلا (ينرب محأ) نازحأ

 هنا يمعو يأ ينربأف لاق مرد فالا ةينامث هيلع رسأ ن

 ديعهل لاقف نأو سم نب زيزعلا دنع ىلع بيصن لخد لاق

 ها لسرل ناو تلاخو 5 بْيصنل
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 تايدحم اهتعتبا لبإ يف انيد تامح يفا كءادف هللا ينامج هل لاقف ناونم نب زيزعلا دبع ىلع دفو
 فقل اق دفنا لاق 5ث امف تاق دقو لاح

 مدن تدك يوهلا تانسم .الابح * تحبصأ واهف ن :يدلا تام املف

 ةماهم نم ديعص اهل * نكيملو عيب رلا ثارنا نيح ىلع

 شحفلايلاوندنالو شحفل * اندامو ىهاسالل ةيناك *

 دشنأ برا مهرد فقالا ةينامب هل صف فالا ةيناك لاق ك#وكند اق زيزعلا دبع هل لاقف

 اندخ لاف درك نب 122 ( ينربخأ ) كل فالاالا ةيناعلا لاقو هلع هلام كرتق رعشلا ىماسالا

 لارا فلا اف كيب نا ولقد ينأ نبانع.نصوملا ىنتدح لاق راك نب

 ءارعشلاو رمشلا نرك اذتيو نثدحي ناعجو هنم ًابيرق نسخ ةوسن ثالث عاطذا كاذك وه امنيف
 لوقي ثيح المح هللا لتاق نهادحا تلاقف نودا و ءاسنلا حدف|نم نه اذاو

 فجحوو عاس نيبام فلتحو * مكت رك د نيتورااؤانتكدلا نو

 فعضت توملا نعت داك لب توملايع# ةركذ كتركذ دق يفاوط دنعءو

 وق ثرح ةرغارشكهنلا لاقل ىرخلا 1
 بئاحسلا روم ءاحطيلا ىلع نرك #* افصلاو ةويم نيب اندلع نعلط

 م مقتل < ةنتقا_نتدحم هللا رففل ندد

 لوس ثيح انيصن ةسازلا نبا هللا لتاق ىرخالا تلاقف

 رثسلاو .ةييلانتناه ةمرخوا* اههيطتساولو نك[
 بحيللاو قلاحتلا موي يف ناكولو * ةليم يسفنب نيل ىلع تلمل

 مع هنم يدنع ع 3 نكتأر 0 ط لاقف 0 ١! هيلع نددرف نولع يلف 3 بدصن ماقف

 اهوأ يتلا هيديصق ن دك اف تاه ناقف الوأ نعمسا لاقف تنا نمو نلقف

 برطت جيرلاو نتف يق ءاقرو #3 حنان كنقاش لس يذ موو :

 نوقف بيصن مرجريغب ةفوذقملا ةمولظملا نباانا لاقف تنانم ةينبلا هذه قحو هللا كلاسن هل ناقف

 ناسحتسالا ينامح اعاو اوس تدراام هللاو تلاقو ةلئاقلا هيلا ترذتعاو هب ني>رو هيلعنملسف هيلا

 نفرصنا نا ىلا نمداخ نهلا ساحو كحضف تعمسام ىلع كلوقل

 م: هبسنو زر ناارابخأ قعم

 نبا لاقو ىصق نم دادلا دبع يت يلوم باطما !بأ ينكيو ىلملا نبا ىور اهف زر نب سم وه

 00 رقت ملا ند ل ةيعكلا : ل نم ا ناكو هللا ديع ا لاق و لاق 15 ل يلكلا

 نب كلملا دبع نع نوره يخأ ىنثدح لاق ريزلا انمادح. لاق يعرطا ( قرن أو اليوط ند

 بان هللا ةيشخ نك ع

 لح ةنيدملا ٠ نكح ناك هنأ قحسا 1ك موز يفب ىلوم وهو سب زر نبا مسا لاق نوشحاملا

 مقيف 3كم ىلا عحرب مث ءاليملا ةزنعنم برضلا عتب 00 ا ةنيدملا ينا اذاف ةرم ةكمو

 2( ل نانآلا



 (اأةؤة)

 ناحل 7 ماعلا ىلا 00 سرفلا ناطأ معتيف سراف لا صخشل 2 ةيالاع اهم

 اهضعل جرش اهساحم ذل 3 نش رفلا أ نه نسحتس الام كلذ نم طقساف مهءانغ ذخأو مورلا

 (1) جانص هللاقي ناكوهلثم عمسي ملاعب يقأفبرعلا راعشأيف اهعنص ي يتلا يناغالا اهنم فلأو ضعبب
 يبأ لاق ال هنأ ء قحسا نب دام نع ىنيدملا بويا وبا ينثدح لاف ى ع ( ىنربخأ ) برعلا

 الم ريفغنلوأو ةسرافا الو لاق ةيسرافلاب الوهل تاقف هلبق ىنغاموز ري نبا ىلهرلا ينغ نم د

 هيفىنغو ةيسرافلا ىلا هل نفق زرع نبا ناحأ ن ه انْل نسحتسا ديشرلا م أ يف كا -ةيسرافلإب

 3 ا اق هركذ كلذ لاف سانلل ةسبالملا ليلق ز رحم نبا ناك قحسا لاقو را ا

 | رلاكإ داق هفلأت تناك كم لهأ نم هل قيدصل تناك ةيراح تانغ تك ١ تذخأو هؤانغالا
 نع ريختف مورلا ءانغ ذخأف مأشلا ىلاو سرفلا ءانغ ذخأف سراف ىلا طقسو هب ناك ءادب تامو
 ًاىعنع هلأسيال ءاش فكهقفنيف كاذ هّهدصولا هعفديف هبيصب ا مدقي ناكو هءاتغ هب ينغتام مهمقن
 لز, لف دوءيو لح ريف لحراف تئش اذا هللاقو 2 نم:حلصأو هز 0 نأ داك اذا يتح هنم

 لو, ناكو هب ءادتقا نونغملا هدعب كلذ لمح ورعشلا نمجوزب ينغ نم 0 وهو تام ىح كلذك

 ةلعلاتناكو قحسا (لاق)جح «نبانع عدد[ ءاشلا دج املواإ كو نال ان 0 ذالا

 نبأ مدققحسأ لاق 0 (لاق ) كلذ ل جالس انلا طااخالو ءافاخلا رشاعب ! يفماذجلا اهي تام يت

 لاق رانيد فاألاةقارعلا نه كسفن كتنم ك هل لاقفنينح هيقل ةيسداقلا لزئامافقارعلادي ريزرح

 0 الم سن ويل تاقف قدسا لاق ل لأجل فروع ار اهنخ كيد 5 سمح هذهف

 ا لاق لجأ كلف ثلا تم ناو ترسف تئش نإ لاق كاذ تلق فكو تلق زرحم نبا لآق

 يردأالو حيرس 5 ىف تكح دق اهنعب ةناكلعأ هذه يهشيام ناستا لك 0 لق نم قاخ

 احاوم ءاملا رص نف ضم لام اول نب ىحي نب لضفلا ىف :ريخأو قحسا لاق قحلا اي

 لاَقف ءاسنلا نش تاقف زرحم نبالاقف لاحرلا نم تاقف ءاسنلا ع نم لاحرلا نال لاش ءانغ سانلا

 كلام مث ضيرغلا مث دبعم مث زرحم نبا مث عرس نبا لوحفلا 0 عا 0 لاق حيرس نبأ
 | 2أو تيدلا لهأ شم انادح ين ىلع تآرق دامح لاق لاق ى# نب نإ بلا 2

 نب كلما دبع نع نوره ىخا ينثدح لاق ل رببزأا انثدح لاق ءالعلا نأ نب يم را ريخلا

 نب ةلذن ن نعرلا دع ن ةنانكا تس 0 ِ ءانغ سانا 0 زرحم نبا 5 لاق نوشحاملا

 لاو لعفف اهل تح اوصاو اهل ساجي 0 نكت فا تاكلا 0 ةيمأ نبنا وفص

 هللا ديبع نإ هحاط تنب ةشئاع هبنغأ نا ماشه نب صاعلا نب دلاخ نب ثرحلا ىن ل 0 .كيغأ

 نما اق كم ريغأ ذوي وعو اهف هلاق هلا رمش يف
 ٠.0 وص

 لقشت ' داوع اع م6مدعو #3 مهرادتطشو اوطحشذأ تددوف

 سوماق ها برعم اهب برضي راتواب ةلا جاتصلا (1)



)١51/( 

 نلئحا اكلا مهض 1 نا وأ * اًيتض 1 لدم نانو عاطن انأ

 للذدلا كاذ دوعيو اهماوط * ىلئاسر كلا ببثكح نم دزل

 ةنابنبو رمعرك ذ رصنملاي رحم ىف قاطم لمد فيفخ تايبالا هذه يف ءانغلا لماكلا نم هضورع

 الز رح تناول يدل هريخ يف ينيدملا توب 2 لاقو حرس نإلل هنا قحسا 0 زرح نال هنا

 هانفف كانغ ن ٠ اتوص ىننغ هل لافف نينح ةبقل قارعلا ديري صخش

 كس وص
 ادوقعلا ناز تيالا حضاو ىلع # همظن يف دجربزا نسحو

 اًديؤنلا : هقاترشأ رخاكو*) ءرد هوقاي "لصف
 رصنيلاي رحم يف ةبايسلاب ليقت قلن ار ند ءانغلاو ة ةعبر ا ؛ رعأر ءثلا براقتملا نم هخوسع

 اعيد را داهناسفم قع هل لاقف راند كلل ىف فارغا نم كاك 5 ذكيح نينح هل لاقف لاق
 ا هيف هعم ىل ناكامل قارعلا لذ دول هللاو لاقف هيلع هباحأ 3 لعفام عاشاملو فرصناو

 رودص نم * همظن يف دحربزلا نسحو * ىنعا توصلا اذهومهدلار> ا ىلا تطقسو ت>رطاالو

 بيصن ةديصق ن. هيف ىغبامتو ,مهدحأ هب ها هيف هيهذع قاعتبالامو الع زر# نإ يناغأ

 * مداقتملا لزنملا كاوه جاها * اطوا يتلا

 تس وص
 مئاج اهب واح ناب نصغ ىلع * ةمامح حون نيبال ىنعار دقل

 مئادق نهوحش ايأو مدقق #* هدهعق ناكب َن . ا فئتاوه

 ناحلالاديج نم م وهو رصننلاب ليش ىنا وهو يملا ناو وردو شفي ةياور نم حرس نبال ءانغلا

 هم فصتئاو هيف زر نبا حيرس نبا ضراع امت وهو يناغالا نسحو

 *( ةراتخلا ةنالغلا ٠ نم ز ماي ةهظحح اهاور َاتاوصالا 3

 تس وص

 لوكشلاو مساوملا- تريغت * جح ماعب سيل مالا ناك
 لليقثلا فيفخ نم وهو ىطسولاب يروخام راتحلا هلو ىلصوملا مهاربال ءانغلاو يجرعال ر غلا

 ةلانإ نيا ورم 53و رصنبلا يرحم يف ةباسلاب ليش يفان حرس نبال هفو قحسا بهذم ىلع يناثلا

 حرس نذل يروخاملا نأ

 م هبسلو ىجرملا رابخا هجم

 حرش دقو سمشدبع نب ةيمأ نب ىصاملا ينَأ نب نافع نب ناي نب ورمع نب سمع نب هلل دبع وُ

 نايرح لن, ير رعلا دنع تنب ا يضاعلا تأ يي عيجو نافع مأو ةفيطق يأ سلا بسسنلا اذه



 نب بييح نب ةعيبر نب زيركت نب يورأ نامع مأو بكن ب يدع نب وعن ديع نب فوعنب

 انب للا دبع تح يصو فائم دبع نب مئاغنب ناطملا دبع يري كح ماءان سلا اهمأو كف دع

 0 006-0 يف ادلو همال 0 راع ةلدرصر 9 تلطلادع

1 

 ف ينئدح لق زينل ديع نإ ردع لب 0 ديع نع 0 باؤقعت نع 2018 1 ينندح 3

 م هفالخ يف ا ةندملا يسودلا ةممح نب ورك نب تددد مدق ل لاق كح نعم نع رفعح نبا

 اه تدحونأ نيم ءوملا ريمأإي هل لاقو ردع نانأ ا تلا ثلا ىلا ىضم مث باطخلا نبا

 0 5 الكف 3 رسسلاب اموق رادب اهقحات ى - ايك ماهر هلعل كار 11 ولو م 2 ه>وزو ا

 7 سانلام اكياموب ربنملا ىلع ردع ناف لاق 21 اهوعدبو اهابأ رمت وعدن تناكف | 5يشسا

 سمأ لعيلو ةممح نبو رمعنببدنج تنب ةبيسحلا ةليمجايف هلنم لاقف اهركذ هيلق ىلع رطخ ذا رومالا

 0 اذكو اذك لاق ايلا تقس 5 هللا رمعل تنأ لاقف نش والا 1 ا لاش نات انف وم ط

 هب لخّدف هندز يف رمع دج اقل ارك نامع ءاخ ربملا نع لزنو لاق ةذغم اهناف هلحعف اهكتج وز

 هيف ىل َِك راب مهللا ىلوق ةينباي لاق مث لاملا هيف قلاف اهر حح- تحتفف كرحح ىدم ةشاب لاقف اه ماع

 هنم ىدتحا لاقف ءاناوساو تااقو هيف تدفاف كرهم لاق هان ب اذهامو هف ىل كراب مهللا ت تلاقف

 اهون ىغيصصاو امدب ينط وابا نم يحاصأ هاتبااي ةصفخل لاقو كلهالا هنم يعس وو كسفنا

 ينبب حلا ع يف ةنامأ اه ءأ هنت راف امل رع لامع نانع لأ ةودن عم اع 0 مت تاعفف

 نامع لع تلخدف مهف كل هللا كراب كلها دح لاق م هبا نامعىلع برضف نوقحلف نع نيبو

 دقل هللا دبع أ اب هللا صاعلا نب ديعس هيلع 0 ةحاح ىلا جرخال الي وط ا ماقأف

 1 0 تقام فا اما لاف ءاَ ملا دنع هميقت تنكحام ًاماقم ةيسودلا هده كذع تب

 نعل 15 دق لحخر ىنا لاق يه امو لاق ةدحاو ةادذ الخام اهيفاهقداصالا ةأ ما يف 0 نأ

 اهلاَقءدنع نم ديعس 0 تعسف لاق مويلامف دلوال ةثيدح ايدحاو دل ولا ءا اسنلا يف قجحاحو

 تارغ كك 0 ةأسعات اذ دام ةوسن ن نا يناودلولا يف كلوق تعمل ل تلاق ككتنأام نامع

 ورم ل ا ا اك 000 هادا يح ءار 7

 ركل ب 00 يمع ينثدحلاق 7 نب كك امدح لاق ءاللعلا يأ ن مر (قر 1 5

 0 نا جرعلاهيلع لامو هل ناك ءال كلذب يمس لب ليقو فئاطلا جرسع نكسي ناك هنال

 ووللب افوغشم ناكو داجأف هب هبشتو كلذ يف ةعيبرىنأ نب رمح و اهمكزغلاب روش نمو شرق

 2 رار ا هلهأ يف ةهابن هل نكي لو امهف دحال ةاشاحلا ليلق امهل 0 0

 اك وكي ناكو يموزخلا ليعمسا نب ماشه نب دمحم 5 هك عل 37 ءادحو هحولا

 نجيسلا يف تام يت ة> هل هيرضو هايا دمحم سيح ببس كلذ ناكف امهنب تناك ةبحلال اهنبا حضفيل

 00 نو ان قسم نكد امانا 1 !نب داح نعةزاحا ديزمنبدمم (ينر ربخأو)



 مدا تاو
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 لامي نكسي ناكو ةوتفو لززغ بحاص ناكو ةرحتملا 'يقان 0 ناك يجرعلا نا هخ ويش

 عه نيد ودملا ناسرفلا نم ناكو هلام ىلا بسن و يحرعلا هل ليقف جرعلا ىمسي فئاطلا يف هل

 ركذ نق قحسا لاق * ةريثك ةقفاو نسح ءالب.هعم هل ناكو مورلا ضرأي كلملا دنع نب ةماسم
 ىمبسأ ليس لف مطأو هل تناك اماظع الاومأ عاب هغلب اف يجرعلا نا يببالا مهاربا نب ةبتع
 دا اذاف نادقوب نامالنلا ماقو هردق بصن ليلا | ناكاذاف نيمالغ ذخنا دق ناكو هلك كلذ دفن

 لاق تست "نيسيخ ( قْريَجأ ) قرطي اهراط كا لر + اش ىح كلذك نالازب الف رخآلا ماق
 نعو بعصم همع نع ريبزلا ن ع ير ذلا |[ ردا تعض ىنادحا لاق ةمثخ ينأ نب يح

 دب د ا يف مهضعل ثيدح لخد لاق هبا نع نامع نب كاحضلا نب دم

 الف ةنيدللا ىلآ تزاص.ةشرظ ةكم تاالل وم ن٠ ةشنح تناك لاَ بعصم . نع 0 نع داح نع

 اههز :نواهحطابأو اه .انِشو 5 نمكوشو ىب تطجواهعرج دتشا ةئبر فآ تر 0
 نامعدلو نهّتف شن دقف كيلع يضفخ اهل ليقف اقام فحصوو نبلا>و نوسحو !» اش فص وو

 6 2 00 هرعش نم ود تلاد كلف كلسو د نت هنع هللا ئذر

 زلا ينادح لاق ٠ اعلا ينأ نب اللا ( قوش را > عيضل مل يذلا هلل دما تلاقو تكحتو

 0 نع قحسا نب دامح امدح لاق ديزم نب دمحم 0 بعصم ىمع ينثدح لاق راكب نبا

 ناكو ىلعلا يومالا مماقلا نب هللا دبع دنع تاك ةبالك ايل: لاه فقنتتل كال رنا يبللا كروع
 ًارجاام دشل لوقت 5 زكت ةبالك تناكو هرغتش ىف. نيل هزك ذو ءاشئلا يح رعلا شاق ١

 ندوسسال هتيقلئلو ريخ هيف ادحأ قلام يرمعلو هرعشيف نهرك ذي يح شيف ان
 لاش ةيواعم ن' رصن ىنل ءام ىلع. الزان قبعلا ناكو ( هريخ ىف قحسا لاق ) اع كلذ هغاف ههجو

 اهراعأ رقلاو ك0 ىلا هلا وأ نارجت نم ءاح نم قيرط ىلع ةكم نه لايمأ ةنالث ىلع قزقلا هل
 اا | تيب رش دي فاطاف رست قانا عرج هلا حرا غلبف فئاطلا ىل امث اليلق

 رصقلا نم وندي 1 ةراجحلاب ةصرت تلعجو كليو كيلا هب ا هاهأ يف امذلخ نو

 :اف رش كنه يبقصاف ادبأ يدنع كرثأ هللاو دحوبال تلاقو 1 تباف ءام اهاقستساف

 :١ لاقو نيءلعتس لاقو

 فرص

 تو
 مهولا ةءاسنلا لقع اذإ اه * ةفطالم يف الوسر نثعب روح

 اوءاعوهنإانحضتفاوانسار>١ * تلفغ اذا ده انتيإ ١ ىلإ

 مركىوولا يف الوه ءرملا مشحم :* همشجحأ ٍلوه ىلع يثما تي

 5 ردق ”ىثشب ضماف فحدق * هل 0 يش نم 9 اذا

 ميدلا هلط ايطر نابلا نم انصغ * ةيناع حر تكحرح امىثءا

 مدق كرام اننيبادهع قيمت ا ةنار كس وشلا زا رط نم ةلحاق

 ّ رذع اذ تياخ ام ىليبس تاخ تي ليخلا قاتع هنار اذا 37



 )٠هة١(

 مدن الو اهافكإ نرباعأا نع + هل نيلو لاخ ساحم يف نهو

 متكم ليللا د بااطو #7 34 تالا ءازإ" تساجتب قَح

 5 فس احالا ناغ مدأ * ترظن مالت 00
 اور ةتادعا نمتنا يذلا نأ * اهاتلقف اذه ند ةبالك تلاق

 مقسلا ينفش يتحو تيلب يتح * ذرحأف بح ىندج عال

 او.عطاذإ يملا طنش نم م ول موق ىلا ىنيلكتال
 لا كلها نه ىنسم املاطف #* اه 2 0 همت يممنأو

 اءانانإ رت ادعم نأ ه ويلتلا | كلا قد نيلحلا رس
 لل فال لوا يعرف دع يكل نزلا هر نع يده
 ملظلا لخدلا يتح تابلت اله * رشيف تح ل وتيضر تلاق

 مسنلاو مطلا امم باط درابنم #* اهب لعا ا يتسأ تف

 مرطضي نيح لياب قيرح انس * هيسحم رحفلل عطاس عى

 محتل وهو الالت لالخلا هنع «ترسحدقبوسنملاسرفلاةرغك

 مجسلا نيالا الاو نانبلا الا * ىنمجاري ؛يش الو نهتعدو
 ماكلا“ ى خاناف تاربع هنود نم * تضرتعا ل ا

 : مصقنس : فاصناالا نم نهزاعأ #* يجبم مايقال و نءرذا د

 ل نأ موا سونينغملا ن 2 ةطاخ :امعأ دق يجرعلا ناكو هب ىنغي رعشلاب ىلبعلا مساقلا نبا عمسف لاق

 ةعغلا ات تما ءاسا نب غاب ثيش ةمالا هذهل دج ال هللاو لاقو ناحل ةدع هنم تاسبا يف أوعنصف هف

 مث اهمهتاو يدلك جرحا هب ينغب رعشلاب ىلبعلا عمس املف لاك هلك نع ردك أن عطقبل مساقلا نبا دنع

 (يف بذك يحرعلا نا ماقملاو نكرلا نيب ةكع ا ردن يترابع نيد ريعب ىلع ناكر دف ا لخر |

 ن٠ ىنسم اماطف يجرعلا لوق عمس اذإ كلذ دعب ناكف اهدرو اهنع يضرف اني نيعيس تفل هلاق

 0| ةديضقلا هذه حاصزا ىلقدقو(قحسالاقو) طق كلذ هسمام هللا 5 لاق ملا كلحأ

 تدمسوأ طخ دق يجر علان ناكو نامعنبو رمح نب رمح نب هللا دبعتأب ةدعسل هم اتناك ةبالك ناورىلج لا

 قاىع اهف ر هشلا اذه يجرعلا لاقف هتحوزتف ديزي نب ديلولا وأ كلما دنع نب ديزي اهطخ 5 هب

 رخآ جنه دودسملل هيقو رمصنبلاب اةلطم احْزه ماشه نب ىلع * ةيناع حمر تكرح > م ينثمأ # هلوق

 يملا نبا نع جرس نيد لمر #* مسا ول موق 0 ىنياكتال يفو ةظحح كلذ ركذ يروبنط

 نم ن ناسغ يبا نب هللا ديسلددعب يذلاو ةبالك تلاق ينو يطسولا ىرحم يف ةبابسلاب قحساو

 نعل لوح © ف ناح دلو يطسولاب جره هدعب امو يب دج و عا انأ * يف هدنللو لمرلا فيقخ

 اواو لك وتملا نب ىسيع ينالو لوأ لت هل يف يعاشطا هنع ىورو ىطس .ولاب جزه هدعب امو

 ريبز نع ءالعلا ينآ نب ردا هده ةبالكو يحر علا ربخب (.ينربخأو ) لوأ ل اش هدعب نيبو ةمعن

 3 1 ان ع ينيدملا بويأ يأ نع 2 و نع راك نب



 (أهؤ

 نب دم نب هللا دبع نب دم وهو ىلعلا بار  ,ينال ةميق تناك ةبالك نأ اعرو وحما
 لاق ءالعلا ينأ نب يمرحلا ( ينريخأ ) سمش دبع نب رفصالا ةبمأ نب ثركلا نب هللا دتبع

 ةملسم نب ا تنك لاف ماشه نب مهارب | ني كلكم نرخ لاقراكب نب ريبزلا انيدح

 0 يجرملا لوق ركذف بعشأ انمو
 انلا تدعو ام 0 نا #2 انيأ كليف كن تاقام نبأ

 انيب مرصلا عم يبجي نأو لدمل ا ينرصت نأكنم تف دقلف
 اّيحو الهج لاني ال ني م # اه ذا ماه يتف يف نيلوقت ام
 انيلع فيحي الو قيحم ال * الدع كنيبو اننيب ىلعجاف

 انيدهاش يرضحاف انبي وا * ادووش ءاضقلا يف نا ىملعاو

 انيقَلا نيح ءالخلا يف ىل تلق * ام ىلع كنم تردق وا يتلخ

 انينح تدهش دق تنك ولو ه الأ لع يمدن“». تا 0

 3م نسق ف نان نأ ةيدعو اها انطالا انه ةلردكأ لإف يدعو اهنا نظكأم سشأل ٌبونأ لات لاق

 هدعوم نع اهعطقف لغش اهل ضرعف ةالصال فئاطلا ىلا لاحرلا لزن اذا ةعما موي جرعلا باعش

 روزو دعس تنب ةشئاع ىلومديزوبأ فلق يخل نع لكو ريوعو ريك لاق ثا لعامل 1
 تدأ لاق هب مكح افا لاق يريملا ريع نب نيصح لاق مكملا لدعلا نق لاق راصنالا ىلومقرفلا

 يا ةمالع للسلاق كتعانص تيك أديل بأي لق دنع ةؤلا تطقسو هقح هيلا
 نم ة األ حرعلا لاق لاق يبهللا نوع ند وا نبدامح انثدح لاق ديزم نب دم

 ردا ليا نعد ةحوز تناكو ةكتاع اط لاقي ةيواعم نب رصن قب نم نطب بح يب

 رمحالا كلا امس هقوفوأ < هزالا ىلا مدا را

 ردقي م مءافل نأ تلي « يبل مدس كلعأ ل ١

 كتلوضص
 رمقم ليلو رطع صاس يف * رضاح بعشم نباو كتيب ءانفب

 رفصعلاو اهغايص نارفعزلا #* ةيوره افحالم نيرعشتسم

 رسعملا بوث لضفب ميرغل ءلا ذحأ ةباص قارفلا دنع 2-0

 نب | نمز يف ناك كم لع قم نغم هانع يذلا بعشم نباو فئاطلا 5 ةنالاث ىلع هزالا

 اينتوسال ارحل ل بعش.م نبا ناك قحسالاق يطسولاب لمر هل تايبالا هذه يف ءانغلاو حيرس

 همني توصلا اذهو لاقضارغلاو حرس نبا ءانغيف هءانع سانلا لخداف مايالا كلت يف تامو ءانغو

 ينغ يذلاوهو لاق # رضاح بعشم نباو كتيب ءانغب ينعي زرحم نبا ىلا معي ال نم

 دما قيقعلاف ىنحتملاف * دنسلا هلحي نم رفقأ
 دغ بيحلاةقرف نم رذحا امب ىلع ادغ نأ !دغىحيو

 انثدح لاق ريبزلا. انثدح لاق ءالعلا ىنأ نب ىمرحلا ( ينربخأ ) حرس نبا ىلا هنوبسني ساثلاو



 (أؤه؟)

 نم اعش هل يوه ا ا ا 0 تلا

 0 اط ةيراجاهعم اط نانا ىلعتءاجفف فئاطلا دحسسم ىلا عما موي اهاحر لزن اذا فئاطلا جرمع باعش

 3 لاقف نانالا ىلع راما ازنو ةيرالامالفلا ا ما عقاوف هل مالغهمم رام ىلع يجرعلا ءاحو

 نبانع ورم نإ , رضنلا انثدحلاقىناركلا انئدح لاق 2 هلاذع باغ دق موي اذه يجرعلا

 لوقي مترانيد هاب نيتلح سيلبو لستغي مث نيتامش يف هلبا ىلع ىتتسي يحرعلا ناك لاق ةحاد

 لايرس امويو اموب ة ٍةعردم * لامال امونو يناحالا اموب

 000 0 ل1 قادلاعر ضف نعدما نع قدس ناقامح انندح لاق ديزم ندع ( قرخأ:)

 ىتح سانلا مايو مهيطعي لزي ملف نوطعتام ىلعو سانا | وطعأ راجتال لاقف ةعاجم سانا تاس

 تييلاقف زيزعلا دبع نب رمت ربا غلبو هسفنيجرعلا امءزلاف رانيدفلا نيرسشعكلذ غابف اوصخأ

 نع ريبزلا انثدح لاق يعرملا ( ينربخأ.) لاملا تدب ن نع لاملا كلذ راجتلا يضقف اذهب قحأ كاملا

 لا نأ هريغو ىربي زلأ ع نع هيبأ نع قحسا نب دامح انثدح لاق ديزم نب نقع قاريخكأو هم

 نت رلا دبع نب دم وهو صقوالا مأ ىلا رظنف عيقبلا نطببرف اهزئتم فئالعلا تابنجس ىلا جرخ

 مك يتب نم ةارصا ضو ه٠ ترتسلو اهسفنب تمر اعأر اذاقأ اظ نسرعتي ناكو ىذاغلا صورخلا

 ايبا معأ قلو ا مع لدعف برق نم المأتب نا كَ اهف رف ندع نهو ةسااح ةوسن يف اهرصيف

 مث هبايث سلو هنبلو 0 >[و ةانثوتاذ هلا عفدف نيلابطو معمو هل لع نم

 0 لع ادب ساحو نيللا لامو عن لاق 5 كح ىبا معأي هب ندعصف ةوسنلا ىلع ل ام

 نيه بلطي هنآك ضرالا ىلا انابخأ رظنيو اهظحاي يجرعلا لعجو نييبطولا ىلا اهعم نم تثاوتو

 يش كنم عاضأ ضرالا يف ينار ا باظت "يش يأ نر أسمها هل ت تااقف نبللا نه نبرشي نهؤ

 بر ورمع 000 ال تت تادف منذ

 كلذفف لاقو افرمدنم ىذش كنا ىلا اب ةحاحالانع فرصن | ناقو اهؤاسن اهرتسو تدبوو ةيعكلا

 ميلالا دجولا وذ ءرملا ءاكش * يلام لسمو يبح اك لوقا

 0125 و1 يرانا “ام اذا اهولتفا نوجالات ىلإ
 0 8 تخأ عقنلا ىلعأب * اربط تنقل ءالبلاو يف

 5 5 تاع ند ا ليا * اهنه يانبع تأر نأ املف

 مير ديحو ناوحقالا نولك * زرغثو قرخ رذ 0
 مقسلا ىلع تادئاعلا ونح * اهلع يتود اهبارتأ انح

 فو نوت ةيطقب باع يضقو صقوالا صاعنبا هللا حم ينب نهلجرلاقف هربخيف قحسالاق

 انوص نيعبس صقوالا هيرضضف ىلع تفرسأ دقتنكل يجرعلا رم نبب هللا دبع 0007

 لاقهيبأ نعهللا دبعنب بتعصم اًنندح لاق ريغز نب ةحلا ا ح لاق ياهملارصن ا ا

 هالات دوترهس لاقفهياع تفرشأفرماس || دق رام دعل ةليل يموزخلا تئاسلا ولأ ل

 ىجر عال نيترب كلذ ضع يفهندشن اف انيضفانثدحمو اندشانتف قيقعلاى لا انيضم ولف كاوش دع :

كس 7007070707000707ط7طتص007تلل
 



 (أ1وغذ

 رقشالا نغالاك حولت حميم * ادب يتح ةليا من انأب

 0-0 بون ل ضف. ميرقلاذخأ * ةيابص قارقلا دتع ايزالقإ

 هتيب ىلا عجرب يتح هريغ فرحب قطن نا قالط نام لاو نحل لاقق هيدعاف لع دعا ل

 | ةتيدملا كيري هلام ره فرصتس عودا سوو 1 ل الق نا دعع انيقلف لاق
 هل لاقف ىئاسلا انأاب ت تنا فك لاق مف

 يللا تو لصف مجرغلا ذخأ بة قاك ذلا دنع اهزالتف

 ا تتصلبك يأو هل ان لاق ةزبللا ذم تلعف كجلاص تركك دم لاقف ىلا تفتلاف

 ةالخمهقنع ىلع مالغهعمو هل ةلغب ىلع هل الام ديري ةنيدملا يذاق ىمتلا نار نب دمع انيقلف انيذم

 لاقف ى رئاسلا أي تنأ فيك لاق مث يف ةلغبلا دق اهف
 رسسعملا بون لضعِب ميرغا زل 3ك هلام قارقلا نع ا

 نما ام هللاو اذكع هعدتفأ تلق يغملا دار أ املف افن 1 تلق كبحاص تركتتأ ىتم لاقف يلإ تفتلاف
 دثنيوهو هلحر يف هعضوفديقلا دْحَأَف ةلخبا خي عراك تقدص لاق قّقعلا ر ,ابا ضع 0

 يله ىلع هلمحا مالغاي همالغل لاقو خيشلا لزت 3 هتصق هنع 01 هنآ ىري هيلا هدس دوي تبيلا

 0 تحضف انِحام هللا كحق لاقف 0 ا دل نمل ثدحح ناك امل هلهأب قلع

 ينادح لاق راكب نب رييزلا انئادس ل ءالثلا ينأ نب يعرملا ( ينر تأ ) يتروغاو شئارق نا

 3 يلذها بدنح نب دشنأ لاق ةئيذأ نب ةوسع. نب رين زلات هاورتغ نا . هللأ دبع نب ةورع

 : ىجرعلا لوق قيتع

 رتولا نع عز لاعا يعوق اهمداخل © اطوق ننأال انشا سلا

 0 كناف ه4-:م ىلحمت الف #* ةرمشع تس يف سانلا لوي تلاقف

 رطفلا ةليل الو ىنالا ةليل الو * هعمح لبق ناو يدنع هلل اش

 ردقلا ةليل امهم ءاوس نوكي # يرحلابو يدنع نينثالا ةلداعب
 باهش نبا نم هقفأ هللأو هذه اهاهأ كلذ زال نأيلام نه ةرح اهعأ دي قدع فأ ن نيا لاقف

 جوزتلاق ىلصوملا مهاربا نب قحسا انثدح لاق ةبش نب ران دحلاق رصن نب بيبح ( ينربخأ )
 اهفلاقف ريبزلا نب ثعصم تنب ةنكس اهءأو نافع نب نامعنب ورم نإ. ركب تنين أ يجر علا

 اهادلو ذا عافيلاب اهراد * ةلتتا نك كلو نانع نأ

 اهارذ نكن مدا يف لان د عز ضل لك كنا
 اهاحطب هفنل اونو * 5 سها وللا, سأنلا نكس

 ع قرشا لدتا الرا لك امبارك لا اهبببعأ ةنامدلا ةجبوزديشرلا جوز انو قكسا لآل
 أديب جرت قملا يضدع مازدا كندح كاف هنأ نع قدما ل لش ]لل لا نب دمج
 | جرعلاهللاَقي داوب كانه لزانوهو يحرملا رمح نب هللا دبعب رق نادلج هل لاه فئاطلا وح ًايداو

 دحيم يف هلزني نأ ىمأف ىدع وبأ اذه هل لاقف مالغلا هانأف هناكمب هءاعأف هل امالغ هيلا لسرأف

 ( خل يناغالا تمد
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 نادرو نبا هدننع لاق كالو“ سينام كحيو مالغال لاقف جورخلا يف هيلع ًاطباو هل نئأف فرحا

 مدقو ض.حب هلحاورل ثعبو نباو زبخي هيلا ثعب مث نالجاجلاو يقل نزيك ان اهو يول ل رأ

 مدع دادلا كف ريعشلاو ت تقلا نادرو نبا لحاور يلا

 بكرلاب نوفحي بكرلاو مط زانما * اونأ ذلك را لرأل ورع نأ
 بسقلابو نالحاملاب ممر 1 او * مهما رك قوف سائلا: مال: تعفر

 نضقلاب نادرو نب داع ر 0 او * ايذغ ضاق اناريعب اماف

 يجرعلا هيلا بتكف
 تباقلا قح ىلع تلاط ةيحل هل * هنأ ريغ هب رمش رف انآ

 لا نك 6 مل تيصن ادلة ىلعأب راطب ةياركح

 بسلا بح اص ىرقنءصرق قوفلهو# ىرقلاب .ضرغي بغس ىلع انانأ
 رسارلا ىف لوح اقلاو قاحرف همم تحن راب لاو اضنم يدع وبأ لحيرأف لاق

 بصخلاو ةنا_حلا جرع اهضراغو * ىرسلا تلم اذا يح فات ترسم

 بكرلا ضرعتسم سكب بادجخبشو * سرع يرمسلا دعب ىركلا اهاوط

 بلك نم مالا جرعلا ل؟حر ىلا #* اهدوق تل دل ل تدعو

 ادلة لثم ردح (سرقو ع ةيرمإ لا 2 ا ل

 ل را ول يمت اط ؟هل1 تيل ع اعنطا كاف اددرإ هل تلقف

 اللا د مولا ف كتل لل رعأو 4
 نيكلا نه ثيخلال رهف لكك * اهرش كنأب نهف تملع» كفل

 تالا ف الكر ختان اطصو * ارزنمو ابنا تاراحال سباتو
 »ع

 د

 د

2 

 نشوان نم 0 نا 1 ف

 ةريص جوحاللا دوعلا نخدب

 يدلاو نافع نب نامَع تاق ناف

 ا[ سلا ىلا . م اراد
 ' ني يرد ل

 هيلا هاكشو هندي نيب هصق قذف لبعلا يلع نب هللأ مع نب لعدم نا رلا كلذ غلب املف

 ع "ب دخع ( يرجأ ) هع فكف ادبأ كنكال ثدع يلا ل لامن

 نآكو ال علا نك لح راسب نيا نامع نب نامل ن 2 ع قحسا نب دامح انثدح لاق

 مولبإ تناكف. ةيواعم نب رصن ينب دالب طسو يف جرعلا هل لاقب 0 يحرر عال ناك لاق ًاييدأ ًايبه
 ناكو موكشو هنوكشيو اهلهأب 0 تناكف' 1م م٠ لخدام ل 3 رقعيف هش لخدت مهدنغو

 مااا كوه مثنامرلا نم مهس ةنام ىرب اير ناكف مهل مهاربأو مهامرأو سانلا سرفأ نم

 امل لاق ريغ نبا نيش قدحسا لاق # كلذ لعفف رصن ينب لبإ نه ةفاخ ةناماامع لك

 لاق سلبلا ىلع مقأو برضو يجرعلا نبح

 بولا لك ولاب سانلا مرك ا

 ثمفلا ةفلاج !"نئاكشح ةمقم



 0 هو)

 رصن ينينويعتنرقدقل يرمعل * ةءابع يف ًافقاوربغ نبا ينم
 هثماتأو م41 ركل رضا ناكو هبي رصن ينب نم يتف لاقف

 صهدل افلاس يفراجلاويتفلا سئبف * اننويع كف هللا أ دق لا

 اهناف 0 ١ لاق !كيضاوب تنال حا كاع يو لجر لاق هرب يف قحسا لاقو

 هللادبع نع ينئادملا نع عمج نب ليممدا انثدح لاق عكو فاخ ن , دع (ينرخ ان زكلا لا

 تتقزمالكب م جب هع اما تل خال ل يل علا رم نب هللا دبع لاق لاق مالس نبا

 روس هجحو نع تزفسف هللا نيفاحم امآ ةجاح تنلأ لل ةمأي اطل تلق مث اهنم يتقان تندأف هيف

 هلوقب يحرعلا هانع نمت ينناف معاي لمأت تلاق مث ائدح سمشلا

 كسوص

 اللجام 1 نيدكلا ىلع 5 كذا # اههحو رح نع ز لا 2

 "ام ملا قبلا ا:ةمل نكلو »* ةيسح نفس نا :رححخ 3 ءاللان 5

 لاقف بدسملا نب ديعس كلذ غابو لاق راناب هحولا اذه بذمبال نأ هللأ لاقل يناذ 0 تلقف لاق

 زاحملا ل هأ د داعفرظ ا هللا كحق ىبزعا اهل لاقل قارعلا ءاضغي ضب نم ناكوا هللاو امم

 نع مزاح وبأ يور دقو راند نب ةماس وهو جرعالا مزاح أ نع ةباكملا هذه تيور دقو

 حصأ اذه يف هنع ةباكذلاو بوبأ ىنأ نباو كلأم هنع ىورو اههريغو دهس نب لهسو ةريره يبأ
 هيفو لبق يناث ىملا رارعا تاسالا هذه يف ءانغلاو عبكو اذهب انثدح يرععلا هللا دبع نع اهنم

 نإل ليقثلا فيف> نا كامو لد ا.قث ييبرلا قالا هللا ديعل .اهيكو ديم ليت فيقخ

 ا 1 نا دلل نأ نإ ادع امدح لاق لعند يللا نرخ ) ضيرغال لاقيو جرس
 هللا دنعاي يل لاق ةمدالا سلك تلج املف ولا 08 ناابعلا نب هللا دبع وبأ لاق لاق ةبوت

 د مهجاو رخ نعل ا 0 تطامأ# يف كئانغ نه اذه ن 3 لاقف هب هتحدم رعش ىف هتنفف نغت

 باشا او جاك دقن تلم نا: نقولا رمل ل 0 فر ةلحم نم رفكأ # ىف كاسل
 تقدص يردهعأ دقو تاهره لاقف ةعنصلا كلت ل١ تءاص ىتشعو يلابش در تعطتسا ناف قاع

 نب ماشع نب دمم مآ ءادجت يف هلوقي يح ردلا رمش نم روك دملا ءاتاا اهف ىلا تايالاو |
 لزي رف راك ركلا بدع طاح دمت ناكو هارضاو هنلأب نييشيو وخيم نكو يورتملا ليل

 فاتذحاو سلات ن كلتا لع هماقأو طوسلاب هبيريض ن د دعب هدقو هبدح قح للعلا هيلع ىلطتي

 نايا 000 ىف كلذ كرك اذ دقو هلع هن لثعا ىندلا بسلا ىف ةا اورلا
 0 را ةش نب رمع امدح الاق يبهملا رصن نب بييحو ىرهو ولا زيزعلا دبع

 دمت و بعصم ىمع ىنثدح لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا يبأ نب يمرحلا ا لاق ق>سا

 ةيابعنب بويأ نع هبا لع وميسا ن دا رك كورن ا تل كاحتضلا نبا
 اماف كلملا دبع نب 1 لاخ 3 نب دمح ناك اولاق بيبح نب دم ةياور نم ايا هتذءسنو

 1 هر يجر علا هاجيهف سانلاب جح نأ هلآ سك ةكم هالو ةفالخلا ىلو
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 لوكشلاو مساوملا تريغت * جح ماع سيل ماعلا نك
 لوسرلا الف اهريخممل .* الوسر اوسدق ءادجىلا

 ْ هلوق اهنمو يني اذكهو اهنزحبل ىوريو
 لاقل هو قرح رم ءاج نمو * انطاق ةكمب ىنمأ نمل لالا
 لبقتملاب ماعلا اذه جح ايف * مكتاقفن اوك 0 اوعد

 لَدلَِد ندع هريمجم ىدل م امإ # 1 0 جح كرب و

 ' لفنرقيطمسءاملظلا يفسيليو * هرامن مايسصلاب يتاري لظي
 0 ذو هلع نع هربج يف ريبززلا ( لاق ) هيبه اهدحو. ىح للغلا هلع كاطن دمحم لزيالف

 0000 خلاب يشل يتلا ناك اع ني امون) نع هرح ىف قحسأ لاق كاحضلا
 تس وص ٠ .ءادج اطلاق بعك نب ث رح ا يب

 ىجرح ىلعش الإ كنإ * جدوبلا ةبر انيلع نحوع

 ىلدت كيرلا و عيحإ# هيلو ل عدنا ىلإ
 جونم ىلع الإ يبتلنام * هلكالماك الود (١)ث لت

 ججح ل يه نإ لحاو ىنهاذامو تح نا جملا يف

 جمع هلوك بح نيب # يدل بىحم لانام رسل

 جرم نم يب امم يل له لع وأ كلا ضقن

 يح ١ رق م يل ى لس هدفا بلا + ع 0 ب ا
 ججحم + يه نال ل و * قم اذ امو ت>ح نا جلا يف

 يني بكار وهو ءاطع يرس نبا ىتلو ( لاق ) جحم مل وأ تح هلهأو ىتع هلك هللاو ريخلا لاقف
 «أمإ لاق لمع ناك ع كلضيو اقر اش كدا وح .ىل ثققو الإ لاب كتلأس هل لاق هتلغيإ ىل

 كنغأ يحب يدب: تءطقولو اهقرافأال مث كتاغب م 1 نكسمال فوقوال ًاراتخم فقت ل ل 1

 هانغف لحتو تاه لاق ا ينود عفرأو

 ججحم م يه نا 1 بو 4 ينماذامو ت>> نا جحلايف

 00 2 ( ل تأ هللا ليس لكم ءيغاقم قع دما امبيغ دقو امسال يني هللاو هلك ريخلا لاقف

 : 0 هرج يندح لاق ردنملا نإ مهارب ا انندح لاق دعس ين نب هللا دبع يف 1 لك و هل

 ككل هءاكع حابر ىلا نب ءاطع عم تنك لاق ةَريَغ ل دهاحم نب ل دبع نع يللا ةبتع

 جحذمن كر ىدحا # ةناع ىل تَحأ يبا يجرعلا لوق

 جينم رع الا ينلال ذلك ةاتماك وجع كمل

 ججحم 5 د ل هاد ىنم اذامو تحح نا جملا يف

 ثكم يورو )١(

 11 ا ا م جب صج م صم و مع ع م دي رس



 ز/اه١ (

 ىنعي ةيموز# ا ةربج هتحوز يف لاقو ( لاق ) هرعاشم نع هللا اهيبع ذا يني 2 .اس لاق

 : ماشه نب د هحور

 ٠0

 1 هت 4

 رفس ماو رودصلا مف * ريح ىماسف ىلع يجوع
 رف_الا انثي قرغي ىق> * ىنم ثالن الإ ىتتلنام

 رهشلاو لوحلاالا ىهدلااه * هعبتي لوحلا دعب لوحلا

 انثدح لاق زم نب ةرامعل مت نبا نعىبقتلا ثري وا ىنأ تن 00 هريد 2 قحسا ب داع لاق

 دبع مهيف ةعاج هدنعو انثدحي وهو عرج نبا ةقلح يف ا ىنةثلا دواد نع باشنلا ناولس

 ةرزاىمو هرددد ىلع 700 رزعنا دقو يتنملا نزيه ن با هب صه ذأ نييقارعلا نم ةدعو كرادملا نب هللا

 هنأ سما لاقف هيلع حاف لديعتسم انأ لاق ينعمسل ل حا هل لاقف حرج نبا هاعدم اندنع راطغلا

 هانغىذلا توحلا ىن وع نيلا ىلا كلحأام كخحيو هل لاف تاودأ ل نمد ا 1 كانغ نإ قلاط

 لماحلا تسكت ىد ناحل او عادلا قي رط عطقف ةبقعلا رمح ىلع ىف ا نهيفاثلا مويلإ يف حرس نبا

 لاق هدعأ كحنو تام ثالث لاو تنسحأ حرج ن1« لص ليل

 لاق ويضمو ماقو 2 ةنالثلا نم ع ف 0 لاقف ا كالا تفلح دق ىباف ةيالثلا نإ

 لاف هباحصأ ىلا جرح نبا تفتلاف كرطو ىذه قح كعم تلطال كدنع ءالقثلا ءالوه ناكم

 ءادملا نميز >رلايف نولوقت اف لاق ههركن و قا نيام اندتع ركن انإ !اقح تامفام متركتأ مكلمل

 ب دق نأ غل هربخ يف قحسا ( لاق ) ءانغلا نيبو هني قرا اف لاق اندنع هب سأبال اولاق

 فكو كحنو هللوق:ةيناتقو يناكلهأو يعأ كنأي ينه تذضع تنأ ءادج هماللوقي ناك ماشه.

 يج رءلاىلع انفطضم ماشهنبدت لزب 3 اولاقي ريغ ةفالخلا ىلواه شيرق نم أ تناكول لاق كاذ

 5 هبرضو هديقو :هذخاف هيف هدجو 2 هياع الامس اناطتم هيف اطوش يتلا راسنا ة ْنَم

 نيكس عسلا نه اوحم 4ةساح ف دكف ناطلس هل مادام سلا نم جرخال مقاو هساح مْ سانا

 ا نع مخ ف قتل( مول

 مث فاتك هقث 7 0 1 مج هد مع و ةلاوع نم ةعا 0 هانأ ليلا ناكاذا ى

 يجرعلا ىلع انما تدعتساف رانلاب هف ا هلق م * |واءففديدي نيب 1 اودكني نأ هديبع "

 ري لكو ناك يح رعلا نا ناْمَع نب كاحمذلا 00 امها نأ دق

 لتقف نهضعب ثدح هدد و د هاللصارب كزي ل- ة نيملا فلاخي آ هغابف نهروساب موق هإ ىلوم

 ةفالخ ىف 0 لعانلاو ناكو يموزخملا| م را ىلوملا انشأ هلع تيوتا رانلاب هق نا

 اللبس هيلع دجو املف هظفحاف جملا ماش ه هالو امل اريثك ءاح كلذ لبق هاجم دق يجرعلا ناكو ماشه

 هريغو ههع نع هربخ يف ًاضيأ ريبزلا (رك ذو ) هنجس يف تام ىتح هنجسو سلبلا ىلع هءاقأو هبريض

 هيلع ىلوملا در مك ا املف اف هابأ ةّتش ا هيأو اذه هالوه م منا وهو يحرعلا رضاح ناك يعش *أ نا



 )م١6(

 اناا لا 1 010 هش ا مولعو نمسا لاق تمس لع ديشا بمثال لاقف كلذ نم طلحاف
 ينادحو رييزلا ( لاق ) اذه ىلع دازام باملا | ةلامح همأو.باتكلا مآ كمأ نأ ول ّللاو ةدحاو
 ربسغنب نيصحلا هعمذخأو هذخأ يجر لا يعوزخملا ماشهإ ن ادغ د لاق ي يهللا هلع ل هرج

 دشنب يحرعلا لعل 2ك« نيطانحلا يف سلرلا ىلع س.كلا ىف اقآو تي رأأ اههسؤر 0 واهدل ل يريم

 قاسم نع ربخي نيح تضغيو * يبر دعب ةفيلخلا ينرصنيس
 قاس فصن بيعت ىولبلا عم * تسيل ءاقلب ةءابع ىلع
 نارا كيدللو ترلا نطق < ىضق  انيدجات ىل نضقو

 هيف نحتام ىرتالأ انع دنالا هم. دواحلا يريجلا هل لوقيف دايح اربوغاي دانج اريرغاي حبصي مث
 ًاَطلَخو يحرعلل ًاقيدص ناكو هعم دواجلا يري ريغ نب نيالا ربرغأي هلوقب ىنعي ءاللا نم
 اًهوأو تايالا هذه ماك قدسا ( ركذو)

 قازتلا .ةحضاو رتسلا فولأ * ركب ءاروح بعاك نم 5و
 اح ال دعي ةمماجوا < لوك تارت واعد كما

 قارتلا ةفلزم حمقلا اهانث * قوهس ةفرش. ءاهد ىلع

 قاس فدن بغت يوانلا نم * تدل : ءاقاب ةءابع ىلع

 قاوسلا يف عري ءاملا لاحس هظ تعشنهو دودخلا ىلع ناك

 ©0001 يف رام ولا اذا[ * امش تفلجتو [ لحم كلقف
 قاس» نع ريح نيح ل ضغيو * ىبر دعب ةفيلخلا قرّضتيس

 1 هولا كيلا نام ©: ى
 هجلا يدعلا يقف ىانلا ماكل

 قب .يندلإ داحا 0 رب غاب هن لصف 0 نبا ىلا ا تلا ع د اذا ناكف لاق

 م2 ىف ريزلا ( لاقو ) حطبألا لعأ نم اوس مهنأب هريمق دابحأ يف مهزانم تناكو مورخم

 ادل> دقو ريرغ نبا هعمو سابلا ُظ فقاو ودو يجرعلاب رم الجر نأر "دف قحسأ هقفاوو
 لجرلا ناكو لاف املا نورظني سانلا عمتجاو نيءابع | ا قر ىلع تيزلا بصو اقاحو

 هناسل يف ناكامل جلحاف هلوعديو هلان أ عجوتي نأ داراف هءاع فقوف ءافآف ناكو يجر علل اقيدص

 تحررال اذا كناكمق لجرلا هللاقف دبا كيف نه تحرخال ينعريمغ نبا هللاقف ة ةافافلا لغاك

 فرعأام 0 راع قرا لل ح هكافدلا نورا ومقوت ىلا ل ءامقلا ناتنع هب نمو :لاقادب | .هنم
 مهْنم دجاو لك ىلع موي لا ع مهلهال نايبدلا ءالؤه نا كمو ين , مأشأ نيلحس ايندلا ف

 1 مجاب , بضغتو

 نوبرعغف "يش ريغب نوفرصنيو كيلاو ىلا نورظني اوفقو دقو يونال مهطقل وكرت دقف يوندم
 هسيح يفيجرعلا لاقواولاق.,ةهلدق انمْؤش نوكف



 )ذه١ا(

 تس وص

 (١)رغل دادسو ةهيرك مويل د [يءاضأ يف ىاو ينوعاضا

 ىرخ 01 تع رش دقو * اياحملا كرتمم اذ ا 2 رييصو

 ىريصو ييماظم هللابق نإ مو لك عما «لاق درخا

 رم لآ فيَ كت مو 3# 0 ١ 511 يك

 ايراحة قل قالك يعدصاالا| ن ند ولكاب ءااز رحلا نبى قاد حلاق فاحدلا اير 0 ند يرش

 يننيام | را اسر انَغ ةفينحوب أعمسيو هتف عيف ىنني ركسدقو فرضنا اذاناكف ينغي ةفوكل

 1 دادسو 0 مويل * اوعاضأ ىف يأو قوعاضأ

 اعدف ل 6 ند هنع ا ةلدللا كلك هنوص يللا د23 سديحو 0 ةل سسعلا هي هقلف

 ةحرابلا ع ا ادا نأ هل لاقف يد وم نب يسع ىلا فكروا. هسلف هتليوطو هداوسل

 ةحرالا 0 نم لك ةفينح بأ ىلا اا ىدبع لاقف اريخ الا هنء تملع امو سيخ

 ةلبيل لك يتفان يف ل 0-2 هل لاقو ة ةينحوبأ هب اد ىفلا رحت اهلك ًاعيج !وقلطأف

 ثمر "و تنحأ نكلو يضاقلا | 0 كاتمضأ لهف * اوعاضأ ىف يأو نوماس 0

 (لاقو) لعفأ لاق 4 ل مو هب تدك قاف هينغك 0 ىلا دعف لاق كءازح هللا ندحأ

 يجرعلا كلوش ل [نىلا 0 2 هللا دع روصمملا 0س 1 هي

 | غل دادسو ةييرك مويل د اوعاضأ ىنأ يأو ينوءاضأ

 قدعسا (لاق) كينيا ا ند ا 0 :ءانفنأ تاكف هلعف ءاوسلا هو عاضأ وه لاَقؤ روصنلا كالذ غايف

 يغلو 0 1ك ا سن كب ترم يمءدالا لاقو

 نغن دادسو 2 " مويل »* اوعاخأ ىف ىأو قوعاخا

 نملا فيد تدكو هيفا اي كب معالف ر هثلاامأو هب ص تناف فدكلا دادساما هل تلقف

 "لم دشناف ىلع لقأ مث م أي الم ىنع ضرعأف هب ثعلا تدراف

 يدعب دحأ ىلع مركت مل كقحو * ١ دانا ياه مك

 ناهللاو يلب لاقف اهتمركأ ؛ يش ىابف هل اهنلذب ام راك لكنق ناوولا نإ نوكبأم فاو ل تلق ل

 هنع تفرصناف لعانلا ن 1 كلا. 11 كما ةحاحلا لاقف 0 تاقف هيف 1 مم ع ناودلا نك

 باوحلا ي ءرأ هف يعمص الار صتخا يبأ يل لاق لاق دام 1 ديزو نب د (لاق) سانلا يرخأ

 تاؤحلا 52 يطل ل اذه هب ثسعلو هساكي مئاق 0 ةسفن لع حلف رتسو

 ديزي نبديلو /| ناك هريخ يف قحسا (لاقو) هل ةيطاخملا تناكؤل سف 4 42 هلع تحال يذلا

 ىلعو هلع بق ةفالخلا يلو اءلف ماشه ةاحيف هنع هغلت تناك ءايشال ماشه نب د ىلعانغطضم

 دق ةاخأ هي كاستل 1 شو روع نه هان طق رسكلاف رغثااو ةروراقلا دادَكل اماو )01(



 ).٠ةآا(

 يأو لاق ةبأ رقلا كلاس أدم هل لاقف طاسلاب اعد 1 * ءآشلا ىلا هللا اصخشأو ماشه نا مهرب 1 3

 هل لاتف' 0 ١ لاق كلملا كاع 2 كالأسأف لاق عجشأ 5 الا لا لهو كيو يش 5

 0 ع علام 00 نعل 5 0

 مالغايب رضا 0 يلو انأو د ,لا اذه ذئح ترك ذالو ماش هسنالو هدج قح تعور اق ناَتع

 اههعاعصتساب ةرهأو فو 47 0 ىلا هجحوو ديدحلاب القنأو احربم ًابرض اههبرضف

 كلفت كسفنو يرسقلا دلاخ ينمي ةينارصنلا نبا عم اموبحأ هيلا كتكو افلَتي يتح اعيببذعتو

 ناكف برضلل عضوم مهف قبيل تح امظع الام مم ذخأو اديدش ًاباذع مهذعف مهم رخلأ اغلا

 لاخلا امبلع تدتشا امو اهم هوبذَخ هتيحلب اوذخأ هوميق نأ اودارأ اذاف احورطم ماشه نب دمع
 دج موب ىف امهعم ئرسقلا دلا> تامو اح انف هياععقوف دمحم ه>ويف رظنيل مهاربأ قماح

 زم نإ نطو للا اهوا اخ دير ني: ةلولا اقف
 هيشخلاهدعب نحسلا هراصق « هيلخش:قارءلاو حار دق
 2 نم زلت ماع انكر

 + انين توام نا ءاعذل لق
 هياغلا لالداب كنعان *« تبلغ دس للا لمج دق
 هنطاالو لموت لا الو < دنأالإ مشاه ىلا تسل
 هيدكلا قوزي امال يك « لاللد كوبا عجشأ كتل

  ءانغلا ضعيف اموي ديشرلا تينغ هربخ يف قحسا لاق
 رخ ااا ةعرك مويل 3 اوعاضاقف ىأوينوءاضأ

 ظغتي هيأ رفتام نأ لأ 1 م هرب هن ريخأف يحرعلا هلاف تح رعشلا اذه بيس 0 لاَقف

 يغش املف نكس هظفغو رفس هبحو لعش ماشه ينب يأ لتقم ثردحي هتءداف."ىشأ هنم ص املك

 0 لاق نم اد[ كر ان ادلولا لعق رمد ىتتدحام الو قا ا ثيردحلا

 هزحأ ب ةطتس هاوار نم رج الا انوع يجحرعلاب هتلتقالا

 هت
 اماشو تايضاقلا ايانملا نأشف 1 هدلا كاوطام اذا
 داني الا بادر ا كيوي < دستور روك ملا ولالا نع
 اعان .يلايغباف يلايلا فورص * كلام مأ ىلع ترادزا ليلخ
 + ناش ناراتنتءاعبلالو م لف ردا :ناكرالو

 ءانغلاو ىلهاح وهو ةيدادخلا نب سدقل اهنم لوالا تيبلا يوري نم سانلا نمو نونجملل رعشلا

 نآثلا لبقتلا نم رح انْلل قال هيف نأ ىكسملا نيو نشبح رك ذو يطسولا/لبقث نان زرح نبآل

 ظ ٠ لاو رصنخلاب

 هياط براه هللا زحمب نل



 انآ 00

4 0 

 1 د طري ” كييف نو ديوس تيا ل ا ا

 م26 هبسأو صاع ينب نون رابخأ اج .

 محازم 5 حوأملا نإ نسق حيحصلاو ىدبم ليقو نت هئيدحو هس حد 5 هلوقيام لع وه

 هم ل ليلدلا نمو ةعصعص ل صاع نإ ةعدر 9 ةدعحج نإ ةعيبر نب سدع 0

 هيف هتحاص 0 لوو سدق

 عجارف لدتسم 0 لحر يه د ةريثك بوطألاو ي رعش عل ا

 در مس لوه ى ا 34 تعوس لاق ريهز نب دام 0 لاق ص 3 نسحلا ) قف 1 ل 0

 نع يرهو لل ىارخأو نتابرلا انندح لاق يعازألا دهم نب مشاه ( ينربخأو ) وللا نب سيق

 يبأ )١( ةثولك ةنولهب تناك نكلوان وم نكي مل هنع 0 يبمصالا اعمس امهنأ ةبش نب رمع
 نع ةيش نبأ ع نع يرهوألا زيز رملا دنع نب دمحأو ياهلا رصأ 5 بيح ( ينربخأو ) يريغلا ة ةيح

 تح واف سماع يني نونحم نع انطب انطن .ّصاع ى ٠ تلآس لاق ةيابع نب بويأأ ينئدح لاق يغازألا

 لجحرات لق لاق ب آد نبانع ىئادلان 8 دلل 0 لاق يمع ( ينربذ أو ) هفر 5 نِحأ

 يورت يح ءالقعلا رعش نم اعرف دقوأ لاق ًاثيش ةرعش ن٠ يورو نونا فردت صاع ينب نم

 قشعلا هلنق يذلا ىعاشلا ىماغ ينب نوذجت ينعا اما ينعا ءالؤه سدل تاقفرب كل مهنا نيناخلا زاعشأ

 ةفيخسلا اهبولق فاعضلاةيناعلا هذه يف اذ ه ناوكيرما كاذ نم | اداكا ةجغأ صاع وزب تاهنه لاققف

 يعمصالا تعمسلاق ىثايرلا ا”دح لاقدمم نب مثاه ) 50- () الفرا قئامأف اهسؤر ةعلصلا اطوقع

 عاوز !| اءرعضو امهعاف ةيرقلا نبا و صاعينب نون نو < ميابالا طق ايندلا يف افرعامن الجر لوقإ

 نع دعس ينأ نب هللا دنع ينادح لاق ةيش نب رمح انثدح لاق 000 هع“ نب دحأ (انريخأو )

 5 يب نبادهب وو ل لاق 5-2 ل 5 يارالا ع أ لاق يعازملا

 لاق هدح نع هي 2 نع حاس نإ لفوت نب ناماس نب ديعسنب رابملا دنع انثدحلاق يعازطان ع

 لاق نثفخالا ناماس نب يلع ( ىنر 2 ( قدعناو هب كَ نود تيأرف ماع يغب ىلع تيعس

 ندكلا راو فلا خوش لاق لاق ينئادملا نع عمت .نب ليم.سا انثدح لاق يرك كلادسسو ا

 ليقعنب صاعنب ريع يب دحا ليقع ينب ند 0 نم ذاعم نب نست ىلإ حاصل

 3 نب ةعيبرنب 7-85 ةدعج ينب نءحولملا نب يدوم هللاقيرخا لجو مهنهو لاق
 لاق ىلاكلا نبا نع حابصلا نب يلع نع دعس ىف امدح لاق اوكا نع ىمع ( فربخأو )

 ا 5 ناو ع ةنبأ يوم نأكذد أ ينب نم تف هعضو هر كورولا كدحت نأ 1101

 هلا اهسنو نونححلال سانلا اهيوري يتاا راعشالا لاقو نونجلا ثيدح عضوف اهنيو هئيبام روظب

 | مسأ لق هيبا نع قدسا نب دا للا يدسالا نسحلاونا و ىحي نان بلا ) قد

 م ريح او) ةعصعص نب سماع ن ١ ةعسب رب كري ةدهج ينب دخأ داعم نب نو

 )١( ها ةقاح ع 0 3 هيف 3

0 



00 

 هلاك هلل ىدحألا لاس هنأ دابع نب تولاط نب دامح انندح لاق يودعلا ايركز نب يلع نب نسا
 هكا ىليا اط لات هموق ن ا كوع ناكهف قشعلا 1 ةنول هب تناكلب انوتحم سس ل

 نب بيعش كو ذاعمنب سيق همدا نأ ا نع يناسثلا ورمي ينأ نب ورم كذا ذاعم نإ ىمق

 لد نم لجر ينثدحو يفابشلا ورمعوبأ لق حوللان نس حل نا يوختأا ن ,ساوبا نع نأ كلا

 يبلكلا دم نب ا حولملا نب سيق : 0 ذه هل همسأ نع هلاكنو قلو ءاودلا نأ

 كلذ يف لاقو هتقان 0 ىلع رةعف هطالات>لا لبق تام هابأ نا ثدحو حولا ا نب سيق 2

 ب اقالا هاقح 3 حرسلا يذب #* يتهان حوللا ريق ىلع ترقع

 اك ا يمال يثمأ لجارادغ « ينناف ازيتع .قرك اط- تلقو
 براش كشال توملا س اكب لكف * م>ازم نبي 51 كا

 بعدمرك ذو دعملا نب يرتدللا همسان ا ينثملا ىب روعم ةديعوبأو ىلا رذنلانب مهاربا 0

 حولملانب يدهب* هبا موثلك نب ذلك لاقو 5 نب 5 همسات ةلاعلا باو يئايرلاو يديز "لإ

 00 1 ىف نودملا_ةحلص ليل لاق قالكلا دايز يلا نع يركسلا نع صقحالا ( يتزبخاو )
 ا نبدمجح ( ينربخا ( ع2 نب رماعنب ةعسرنب كو شير انب ري ناعم ن ١) كعس

 دقو ىجبمصالا تعوم لاق لرد ل نب نيس 5 مع ىتدح لاق ىشاقرلا ةيالقوبأ 0 لاق عكو

 للملا وعو نول هل تناك اغا انو نك لوقي رماع ينب نونحم 00

 ةيسح هه تاج تنض * ام 0 نساحم تذخا

 هقدر ع رقلا الواب هم اوك لارقلا» دك

 ا راكككاف لابن ,ىبأ نع لاقق ىرحاملا نونا 'نع ةعصعص نب ماع ينب نء انياسعأ تلأس
 ا زكا ناك ىلك لاق ليلب بقي نك ىذلا نع تلقف لآست مهيأ نسف نونملاب اومر ةعامج
 نونا ثرحلا نبا محازا ىدشنأف مهضعبا يندشنأف تلق

 همئامت عطقت م ىل_يلباديلو * اماه ل ىذلا ثاقلا اهبأالا
 همئالت ابيبطيقاتنأ مويلا كل * ل وقشاعلا قافأدق قفأ
 همداقت لوطي دهعالو 1 * ةملم ىلإ كيشال كح د

 نوكملا تلك نيداعا قددقاف ميني هريغأ يندشن اف تلق

 عوبم ناحال بلق وهللا ىلا * قطاقما ول تعال املاطالا

 عومد_دجتست اعومد تفزن #* الك ينع قوشلا ءارتما لاطو
 عودد ةادغلا ىلياى وه ن.ءاهب * يتاادكلا ىلع اا لاطدقف

 حولملا نب ىدها يندشن أف تركذ نمت نيذه ريغا يدشن أف تلق
 اهنب كنع نئاح ىليلو اهاوس #* هب تادع امو امدلا كل ناول

 اهتح كسفن دو اهلا دوقي * امناو اريقف ىلا ىلا تنكل
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 مكئالقعب نزوي نمل ءالؤهنم دحاو يف نا هللاوف كبسح لاقف ءالؤه نمىتبنأ ىتدشنأت هل ت او

 ناصال نإ لاق لاق زارحلا ٌتوطان ديلا تاج راق مكو تاك د دم ( ينرخا ) دل

 مح ازم . لاقي ليفت تال زه اهح يف هكرشو ىليل ب بحي ناكو انو بيلك نب ذاعم ناك

 1 نوئحملل اموي

 بارتلا ىبب نم كفو ىنب * ىليا بحلب اجاب انالك

 باذعلا امتدوم نم كظحو * يلتح ناكن مقوس

 باصم لوم وهف ىلقعب * تن 5 كداؤفا تاغ دف

 ف خمس ا لام دغلا 1 رك ذوهلقعيف طلاوخو سبتلا تايبالا هذه مسالا هنا لاقيف لاق

 نع يا زحلا رذنملا نب مهاربا ؛ كرز ل كت الا هذه, فتي اهاه ليللا

 نوح هبسنيو رعشلا اهف لوقف مهن ارم ناك ناو سع يني نع 0 نا ةيابع نب بويأ

 يفا ركلا نعىمع 14 يعور نود مانلا همك رعشلا كلذ ا )1 قاض 0 اخأ هل ل هناو

 صاع ىنب يف هل نسلو هل ةقدقحال راعتسم مسا نونجما لاق هلأ ةناوع نع يتعلا نع يرمعلا نع

 ىانلا كرئام لتحا1لا 6 لاقو) ةيما يب نم يتف لاقف راعشالا هذه لاق نم لثسف ب تنال 0

 :ءويشنالا يلى لقا ةليسا ده | رعشالو نونجلا ىلا هوينالا ىليل يف لبق لئاقلا لوهجم 1

 كلملا ديع نب دم .نب نوره انثدح لاق عيكو ةماخ نب دم ( ينربخأو ) جرذ نب سبق ىلا

 نوفر لهرماع ينب نء لجرل لبق لاق طاص نب مكحلا ىنثدح لاقىنئادملا بوناونأ يد
 ( !نربخأ )بولقلا فاعضلا ةيناهلاءذه قثعلا لمي اهنا لطاب اذه لاقف قشملا هلثق يذلا نوئحلا يكف
 ينثد> لاق ةيابع نب بوي ينئدح لاقيعازملا رذنملا نب مهاربا انندح لاق يسوم نب رح نبدأ

 ياني رم دع 3 ادحأ مهف دجواف نونلا ن .تاتساتلل صاع ىنب لسا

 اولع 55 صاع ينب نم ةعامح نع ء زك ذ هنأ يبا مالا نبان ءترطائ ده نرخ 0

 هللا دع نب د ا( )هلل كال ُوم هلك رعشلا اذ ه نأ اوركذو هوفرعب ذ نونا نع

 لاق ةناوع "نع ىلا ناد نع هنأ ناك حتر انور قاب نب دمحأ ى هل لاق راخ

 رماعيني نونممو ةبرقلا نباو محالملا ةديصق بحاص بقعلا يبأ نبا اوفرعالو طق اونوكي مل ةنالث

 0 ىتلأ ىذا لوق, يهمصالا تعمسلاق يئايرلا انثدح لاقىدسالا نسحلا وبأ ( ينربخأ )

 نب رم اضِدَح كاف قارولل نس ات يدع ( ىنربخأ )وه هلاقام زبك أ هيلا فيضأورعشلا نم

 نتبلا نذه ةيابع نب بويأ تدشنأ لاق قدسا ينثدح لاق ةش

 3 ارملا يتلأ فيصلاام اذا ىليا ل لل هانا نا

 ايءارملا ىليلب يعرت ىونلل اش # تضقن ادقانع ف مصلاروهش ىذهف

 لاقفهتريخبأف نوئحملاامو لاقف نوما انوي سانا نا ذل تلقف لمح لاق ابيلئاظ هلا ١

 ىورقلا يسوم نب نوره نع بيدش نب هللا َديعَّنَع ىمع ( يتربحأو ) هب تعمشالو ةقيقح اذطام

 امهعم لهف تلقف نوذجملا فرعي ملو ليج اه لاقف نيتيبلا نيذه نع يودعلا ركب ابأ تلأس لاق



 0 23 لاق اهريغ

 26 كالا تا 2 فلان وو دع هءاقن توحاتو ال يناو

 اك ك0 ار اال انك  كئاقل حل ياو
 اعاود ناكم ىسقن تدلع دقو * ةاضأ ءايع اذ 0 اولاقو

 ا 00070 1 | نا ابق ةديسلا نم انريتم ةندحتسم الح ءراخأ نم يلا عقوام ركذأنأو
 ال ]12 تمدق اذاو هلا هلع تكح نم اهسنيو هريغ ىلا ةاوولا ضعب اهسني ل
 تدعنو ةاورلا ن :م هعاج ىلياب هن ه1 هر يرخأ < تول 2 000 00 07

 لك تاس 1 اذاؤ 0 مو قسناام دريد ةقارس ف كلد 3-5 تاياوز 0 0

 الاق ىباوملا رمت 0 تيحو يرخو ,لا زيزعلا دنع نب دمحأ هربخم 1( عفر 2 ةئاقر

 نب دلاخ ةياورنم ا ةدلتق 3 ع بويأ نب مهارب | و هلاحر نع ة هش نر 0

 نم مهريغو . 0 0 قحساو يلاكلا 2 نم ا ثثطهو تا نباو ينادشلا ور كا موئلك

 ىو نس كح يي تنب ليا ى ىفوم رك ناك ةدب راو يناسشلا و 0 ا لاق داق لأ

 ذئاح اهو كلام 6م 0ك هعصوعص نك رفا نإ ةعمبر ن١ تدك نب شب رخل نب ةعبر نإ

 .اريك يتح انك الازي اف رف امواهأ يي 1 ن انعرب اهو هيحاص امهنم نت كك قاعف ناءبص

 هلوق كلذ ىلع لديو لاق هنعتسحش
 2 / ٠

 مجحا ميد ن هه تارئالل >5 مو د 00 ةباؤذت اذ يه وىلل ا

 مهلا ريكت ملو ريكت ل مويلا ىلا * انثأ تلا مهلا ىعرت نيريغص

 كع 3 9 نب كورد 3 د يطسولاب قاتلا ليقثلا ند نط يدملا رضحالل ن نادل || نيذه ف

 ةيابعنب بوبارع هسا نع قدا نب دامح نع ىح نإ نيسحلا ) ا ) يعاشولاو تايرزلا كلملا

 نب هللا ديع اف رتل تا زاا كلما دنع نب ل2 نب نوره طا نم هليعل ريا 0

 0 يماقلاو 1 نم ىف ينل ل مع 2 أ 0 0 0 د لق 0

 مدح | ميدل نمبارت 3 دبي ملو #3 ا تاذ هع مقل ع

 مهلا ريكت مور ركل مل مويلا ىلا * انآ تب تيلال اي .مهعلا ىعرت نبريغص

 (لاقو)مهملا رذتعإ 005 ل هعمس قدح مهلا 0 لاف دالصلا نع 2 لوش نأ در 1 لاق

 قشع باس ناك اولاق صاصخلا نب قحساو لاله 0 يعلاو ى للا فو رعم 0 >< ىاكلا نا

 ةماوق 0 رق كولا ل ااد نم ناتا> هيلعو هع ةميرك هل ةقان ىلع موب تك لقأونا كر |

 لوزتلا نإ هنوعدف هلاكو هلاح نيحأف لك نيف ناد ةواسأ ةعامج اهعدَكَعَو هيك آول لأي

 دصأو م هاك يهو دديس نا ىفو غ5

5 

| 

 ىلا يعزف

5 4 



 2000 جبل

 هموب ةيقب نهدحي لظو هتقان نبل رقعف هعم ناك هل ًادبع ا نمدخ لْعَحَو 0 تدل 2

 هل يزعم قوس كراماعل لاقي تارعالا 9 02 هلع ف مهلع علط ذا كذك رشا 6

 00 ًاعنأو نهدنع ن نم جرن و ضف نونا نكراو هل نلثأ 00

 لزانم لصول شورفم ىلدوو #* ا كوك نم معا

 لخالخلا كلت وص يضرأتنج اذا نك أوى للا نءقعقءاج اذا

 ىلضان وهف اهدنع اقشر مرتناو * هتاضن ماهسلاب انلضتنام يت
 اهتيب ءانغب ةدعاق :ىليل ىلآف نول ًاضرعتم يض.و يرخأ هل ةئان بكرو هتلح ن 0
 لوزتلا ىلا هنوعِدف سو نوب فتوف اهعم ناد تايرب وج اهدنعو هتيوهو اهلقب هح قاع دقو

 لثم لءفو لزنف يرمحا ىا لاقف هريغ الو كزانم كنع هلغشيالا ن ن. ةيداحم يف كل له هل ناقو

 دعل ةعاس هُنيدح نع ض رعت ا اهدنع هلام لثم هدنع اهل ل لح ا تدا رآف نمالإ هلعفام

 لقأ ذا 0 0 انيق اهحلمتساو هتفغشو هأنإ امح للعم هيلقب قاعزاك دقو هريغ ثدحمو ةعاس 1

 ريغل دق و هحو كا رظنو فرصا هل تلاق مش الب هط ًارارس هن هب راسو هتعدف ى ا نىك 5-5

 ا لوقت تأشنأف اهلمف هيلع قشو هنول عقتناو 000

 نيكم هيحاص دنع لكو * ًاضفب سانال ررظم انالك 0

 نئد وهم نييلقلا يفو #3 اندرأ اع نورعلا انغام

 || ههجو ىلع ءاملا اوحضت و ةعاس كلذ 5 لع ككف هيلع ىمغأو ةديدش ةقهش قبش نيتبلا عمس امل

 لاو لع نب نتحعا ( ينربخأ ) غابم 0-1 غاب قح هحءاص للق امهم دحاو لك

 ا 4 ايأترتحا يسد كاد يا

 ا ارشع 0 - اعلا دمع نب 0 طخو ء| رج ةقان اب 5 ا 0 دشانتو

 نيلهللاو | ولاقف املا اولخدوهتحوز/ تا راخأت ن داك اهو رج رح اراه لاه اهعارو كلش

 نونا لاقفكب ناثل ًادرو يزاتخم

 راطا نا يرظلاف كراش + .انفيتكلت نا لسالالا' '

 راثثلا تح اذا امر د 5 قه قدح 3

 زاك تاما رسول ارو كك ريغصلا يف 0000

 راقد ا هنم كوم ل ديو 60 اخ ا 3 مسأت لْثف

 ١ ان الاقرصن 3 حو زيز رءلا دعني دع 1 ا را هاك ىلع ةنحورف ًادرو تراحلف
 ع

 ضرا ىلاتحرخ لاق يرملا يزخ نب ةرامع نب نامع نع ىدع.نب منهل ركذ لاق ةيش نب رم

 مم نونجملل ةوخإ هلوحو اريك ايش هابأ ت تقل تلح ل وادع تالدف نونجلا يتلال ىماع ينب

 ا ْو اع ءالؤه نم يدنع' رب آ ناك وول للاو امأخيشلا لاقو هوكف هنع مهلأسف الاجر مهب

 | اهايإ هحوزب نا ا اه هزه املق هلم يف عمطت ا هللاو ةنوق ماقال

| 



 اك

 ناندحتف اهموق نم رفن يف اهملا ساجي اهب فئاك ام لوأ ناكو ا اهارعأ نب م روظام ددب

 2 كلل ف نوضيفف برعلا راعشأل مهاورأو مهفرطظأو موامحأ ناكو تايتفلا ىلا ناتفلا ثدحح اك
 هباق يف اهل عقوام لم الق ىف هل عقو دقو ع ليهو زرعت ةضافا هف ما 5

 تلاقف تاذ 0 05 هيلع تاقأف امج نم هيلع وهام هب تنظف

 سس

 نيكم هحاص دنع لكو * اضغب سانلل رمظم انالك

 نورعلا خت اب تقطن اذا * ىن<س بل ظخالملارارسأو
 هرعشش ند نسل ريخالا تلاو ةيراش | ءانغلا اذه نإ لقو لمر تينح بس م لوالا يف 6

 بعايو ايراع الا ينعي الو هف رخ الا انوت سه مارال ناكف هلقع دق ىذأ مث هيلع ًايشغم رن * لاق

 ةاللصلا كرتو اف رح ”يطخبالو القاع اهنع ثدحي أكنأ ىللهلتر ؟ ذ اذاف هلود ماظعلا عمجمو بارتلاب
 هيلع انيشخ ىَح هتفشو هلاح | ضعف هدو هيج مك اف رد درب مل ىبصتال كلام هل لق اذاف

 نب تاقدص فوع نب نيزرلا دبع نب رمع م كا نا راورم ىلوف مط طا لاق م وهف هليس الكل

 هنودج م 5 لي نأ لبق نونجملا ىلا ر اغنف هللا د عون لاو ةدمجو ريثقو 00

 هموق هءاح عر دار | املف كلذ ىلا هباحاف هعم ج ر*ء نا هلأسف هلإ بأ هد و 0

 كه ادم معانأ نا همد ا هيلع ناطلس |١ اودعتسا اهاهأ نأو ىو ريو هربخ موربخأف

 رصن وبأ ( ركذو ) فرضناو هيلع اهدر صئالتلاب ينأو كلذب مع املف صنالقب هل حو 5-5

 هب جرخمي نأ ن نحرلا دبع نب رمح لأس يذلا وه نونجملا نأ ةاورلا نه ةعامح نع ء متاح نب دحأ

 رذخأو كنتريشع يف ل معأو كباعأ يف يبرأف ارو عدلا + ا ه يف كعم نوك أهل لاق

 مهلع لخدينأ ديري امناو هب لمجتلا دب دال تمقب ءورخأوىلل طهر نم طهر هءاش كبر 9

 مماع ل ا امد رده ناطاش ١١ ىلا اك دق ماو اها م مهم ةأرعا ف مهجضفو موب

 لاقو اهدرف صئالقب 0 ةود 0 نم هنلا هباحأ امس ضرعأف

 دووعلل هنم ضقنلا يل ادب د امل ىشرقلا صئالق تددر

 يف نوكي امنا شحوتسم ريغ هنأ الا هلاح كلت لزن يف لاق ىلوالا هللح ىلا دامف اسيآ عجرو لاق
 ةراجحلاو بارئلاب ىعليو ضرالا يف طط#ويذهو هقرذالا | اوت سيل الايراع اد رفنم ى | تانج

 يصيب لوقيف ليل هلا ورث ذ هلقع بوي وأ م 6-6 نأ اريحا اذ يد نع 2 ار 00

 رعشاا ةيودتش و اع عنو دحإف ى ا ا هن ارو مهيب هن و.يطاخبف هلقع هيلا 0 2

 دبع نب رمعدعب ةساثلا ةنسلا يف مهلع يس يي ةح اطاقا راعشأ مهدشنيو اح اياوح مهرج 0

 مالغل لاو نابع وهو بارلاب بعلي 0 رف عماجلا كالت نم اع كر قحاسم نب ل اؤوب ١ نمحرلا

 تاعج هف ل هل لاق لحرلا تذل ةقلاق بولا ذه ْذخ مضعدا لاقف هب ءان اف او تاه مالغاي هل

 | حرط اذاو نآلا هلعش 0 ارئامىلع ديزي الوب اشلا دايم هللاوال حا دسنبأ اذه لاقال لاو كادف

 اين امها رز داس و ونام



 (اكألر

 لق كو هباعدف أ نع ةيالحلاو هيفكيام ا ُق ناكل ايون ساب ناكولو هقرخ "يش هي هلع

 ََص هلأسوهلاه د هل ركذاذ اهيضاباوح كيج نآتهرازإهموقهلل َقفدب ةملكب ًاعشنقعبال

 ىلا كريص حلا لفون هللاقف اهفءرعش هدشنيو اهايا هبحديلا وكشي وامي دحب هندحم هياعلققاف اهاياةبح

 0 لهو مال لاق اهكجوزأ ن 5 يحنأ هل لوو متم بتم ئرام دشأ وهام ىلا يب يبتتيسو من لاق عر

 اط رمل م كم لع اماطخأو كب ؛ اراهأ ىلع مدقأ ىد 0 قاطنا لاق ليد 00 كلذ ىلا 1

 اهايا هسلاف بايثي 'هلاعدو كلذ كب نلفأ نإ لع كل لاق لوّهام رظنا لاق عن لاق العاف كار 1

 قد اس نيايغلا واقوي اب هوقلف اهطمركإد ب هدشنيو هندي هباحأحم أك نونحملاا ةعمحأرو

 املف اوي ًانربدأو مهب لبقأف همد ناطلسلا اننردهأ دقف توع 3 ادب الرام و اخدبال هللاو ال

 نا دعي كفارصنا هل لاق دهعلا يل تفوام هللاو نوذجلا هل لاقف فرصتن | نونج.لل لاق كلذ ع

 نونا لاقف ءامدلا كفس نم حاصإ تانك ْن* موقلا ا

 لو 5

 بهذم ل اكهبابوهذم ح 00 د هلدع نسل ندفع 0 عوايأ

 000000 ناك نم 2 اضي * ارذعمالا نالخلا نم الخ

 كو ا جوا , نيسحل ءانغلا دمحأ هنبأ هنع هاور لمر فيفخ ىو يلا ي +<نينيلا نيذه يف ينع

 يلع عماج ن نه يطسولا

 تعش يوه نم .ىل لع عئاور 00 تءح ارو تاقع قل هت 3 5

 بذكتلا ءارتفإ الا مهلا الو * ةنح فرط هبام حس اولاقو

 يكنمو يمظعءانح | نعمحالا ىرب 3 امحو ىنعع عمد ىد>حو دهاشو

 فب
 تس ور

 لق با ناك تاهيهو # ىوطلا كب جاب قأ قتلت 00

 بهذي 2 رلا هب بهذ اهيايارط * كلام مأاي تا اع الا

 ةياور نم جره عماج - نإ هيفو رصنيلا ىرحم يف رولا قال لوأ ليقث فيفخ قحسال ءانغلا

 ٠0

 تس ومع 1

 بصح ا راح ير ف ف د د عاج فتوم كعت نلزا

 يضخلا ناتلا فازطادوبلا نم «#- 8 مده اذازيس شلل م0
 برغم محن باقعا يف ح م.صلا عم *# راك عاذقلا ىليل نه تحيبصاف

 بذي عرلا هب بهذي امن يدص: «. كلام .مأاي ترداظ اماالا ©
 شح و قا اولل ا و يد هيبآل هنأ ىلا ناركذ لال مسا قاطم 1 ليقن هيف

 يرحملا د3 ينأنع ن ثفحالا ) يندشنأ 1 هيلا بودل ناماس يناغأ عم ءماح ينوهوزر#< 2 0

 نؤخدملا سيح يل



 بجيأو اذني 5 ركزأ #١ تفئادل قا هللا 2 هللاوف 03

 7 للاب كي روما يأو * ينالق مالع 0 هللاوو

 ل م 0 م د هنود توالق لكْولا ل اح عطقا |

 ش 000011 أو ءزاظلل ناك < هيدترام < لملا“ اًنمجأف

 رك ذاق ةبثنب ار د لاق يباهملا رص نب تيحو يو وحلا زيزملا دنع نب 01 9

 0 يأن انثدح لاقىلع 3 ندا ] ريخأو متاح ا رصن و 3 هتياور يف هقفاوو يب ءاكلا نب ماشه

 ”ةيريقع لاحرو ا نونحملا ا ناةحا و ءيبلكلا نب ماشه نع حايدلا نب ىل لع ىنثدح لاق دعس

 ىف كلذ ليقو كالا 0 رلا 6 نا 4إ اقوا يح نلاودللا' هودخانو هوظعوف ىل 5 0 ىلا اوممتجا | |

 : هللاوف كلذ ل امش نا ناو هللا كابدشنف خو د ب عجاف كَ و هلقع باهذب كك اذاطا - نه حبقأ|

 هلام - نم كيلا هنن علخي نأ تأ ناو لا يف كمكح دقو هيبألام ل اثم 1 ا

 طم 7 يف ريشعو يدش ١" حضفأ لاقو ادبأ اهابا هحو ا 1 ا قالطنو 0 هللان فلحو يبا 1

 نم الحر اهحوزف هتقول مهفلاخو 2 0 مسك ىابا مسأو بردا ن 1 هنأ

 .لاقف ةلمح هلقع لازو ذكح اهم نيا ريذعا هغلب و اهب ينب دقو الا ي-» .أ اف هيلا | ماخدأو | مهوق

 نأ هللا لاس ةمكلا رامات قاعتي 006 هل لح وزع هللا عداو ةكم للا هب مح هسا جا

 ًاحتاص عمس يف 3 اوراص املف هوا هبا َج > ءالبلا اذه . نمكصا# نأ هللا لعاف هيلا امضةيودب 6 فاعب

 كلذك كزي 8١م هيلع 0 طقسو تمل دق ع نأ د هخ رص خرصف ىلبلاب ح 00 صل للا قف

 لوه 00 الهاذ نوللا ل اناح قفا “َ ا

 4.40 5 م

 ربقلا يفكلول> نم يدجا يش الق #3 امان حج داو يوم ند ناب اذا ا

 يرديامو داؤفلا (١)بارطأ جف * ىن» 2 < ذا اعدعادو ْ
 يردص يف ناك أر ءاط ىلواب راطأ * اهناكف اهريدغ ليل ماب اعد ا

 ظ
 ا

 !ٍ رفق ةحزات هنع ا ىللو # هيعسس هللا لاض 0( كاك

 ” | ليل بح نم كنفاعي 3 هللا لاس ةيعكلا راتساب قاعت و هل لاق مْ لش فيقح بيرعل ءانفلا

 000 انا هك ةىدمالو انك عونا يللا يحد هيلا لاو ةكلا راسا قاعق |
 برشيالو لقب نء ةيربلا يف تبنيامالا ل !| عم ةيربلا يف مهب ناكف اولاق طبضي ملف

 : / رفتمال ثناكف نثوحولاو ءابظلا هتدلأو هسأرو هدسج ر هلال و اهاهاتم تدزو اذا ءابظلا عم الا(

| 
 دم نع تر ىلا احا 4 4 رح 3 ا هلقع هيلا 0 اذاذ مأشلا دودح متلي ى مجم ل لعحو ةنما أ

1 : 
 نازحا جنرف: يرتعأ ةياور فو (01) ١ 5 3 : أ



 0 يتم ا يم ا

 يبول رصن نب بيبح انربخأو يدع نب مْيطا نع يردعلا انثدح لاق يف ركلا ىنثدح لاق ىمج ْ

 ناكسسم يأ نعيدع نب مْييطا ركذ ذ لاق ةعدناو ار انثدح الاق 00 دع نب دمحأو

 ضيبأ يتف مم اذاف لاخلا قالك صعل قو ةعامج اذا نوميم رسب ناك اذا يت يتفاثم ه2 لاق

 هنع ا هنإ ومطعم مضياذأو 5 رفص وهنم لانه ىلع لاحرلا ن 5 تو نه نسح 0 لاوط

 هللا لوسر ربق هب ينأب نأ ىلع وهو تببااب هل ريحت هوبأ هب جرخ نونجملا سيق اذه ىل ليقف ١

 هودعب 0 ا هسفئس ميم هنأف هبام تشك هلل كانه هل وعديل 0 هلاو هيلع هللا ىلص

 قع نأ فاخم كالذعم ن نو دج وحن هب وهجوتيفءوجر ا 2 هللا يناعل نوح د

 هيلع اوليقأوهنم توندف دع ن* تابقأ كنأ هتربخأف هنم توند ر 5000 ناف ليلا نم هسفن

 لمج مث تعدصتا دق هديك نا تنئط ةسفنم سفنتق دج نم لقا حفلا اذه ىدملا أي هل اولاقف ْ

 كلوقي اشنأ مث باقلل يي ا ع ا ع عض وو داو دآو نع لان

 يدع انريغت له ىللايللا لوطل * ابق قضراوع نع. يرعش تيل الأ

 دوعلا ىلع امودت مل مأ اندهع ىلع * نطل ليثنلاب انانراح لهو

 دج ىلع ثم له يبا رثخا مرد © كيرح اذ عادلا تا نعءو

 دعح يشب ةلبل ا يوه اذا * لعاف وهام لمرلا ناوحتأ ن

 دخولا قادن» نيتثملا قح-ال ىلع * يتأ نانفا ىهذلا 0 2

 دهو ىلا بيصخ زشل ند ردح 7 ةمحم تاودا ىهدلا نعمسا لهو

 سم الاق يبتعلاو يدع نب مْثيطا نع يردعلا انثدح لاق يناركلا انئدح لاق يم ( ينربخأ )
 3 1 نو مع نبا ىلا هقول هلع موك ف ىلطصي سلاح م 20 ل

 لوقي ًاشنأ مث هيلع فقوف

 هشسوص

 )١( اهاقت ابق وأحيصلا لي 2 #27 نبل كلا تومص له كبرب

 (7 )اهادنيفةناوكقالا فقر د7 قبل ورق كيلغ تفز لهو

 ايشغم ل طوس يت>اممقراف اف رخخا نم نايتضبق هيدي الكب نونا ضيقفلاق ف ينتفلح ذا مهللا لاقف

 هنم ًابجعتم هلعفب امومغم. ىللا جور ماقف اهعقفي هتفشا لك ضع. هيتحار مل عم رجا طقسؤ هيلع

 ياشطا ن ع يلعسولاب لمرهشكو راع :يسحلا ربا اذه يف نيروك ذملا نيتيبلا يف ينغ * ي 2

 دعب تابقلهيوربو *اهاث حيصلا لبق تليق لهو# ىلا كيلا تممض له كنيدب# ىوريو )١(

 قرب اذا افرو انقر ٌرسكلاب فري هول فر نم ةلميلا ءازأا حتفب تفر ( ؟) بدا ةنازخ ها مونلا

 بدأ ةنازخم ها ةمجعم ةلعهملا لمح ىننملا حرش يفن حالف: نبا هقتصو ًالألتو

 ل اطال ها



 نق
 نبدمم لاقلاق ةبش نب رمع انثدح الاق يباهملا دل يور لا ع ىدحا قرح

 عهمم هب اوحرخ .نونجلا لهأ نا أولق بيبح نباو رمدن نبا هقفاوو هندح هنا ةناوع نع مكحلا
 نامعن ىلبجب مهقيرط يف اورش كله .وأ عيضي نأ هيلع افوخ اورانيل هثجوت لق ا

 نم قب حاب رلا يآف لاق امهب لزنت ىلإ د داك ديو نامت الح ناذ_ه ىلا ناتف ضعب هل لاقف

 مهسفنأل اوراتماف اوضعو ماقأف ابصاا بهي يتح عضوملا اذه ميرأ ال ةلاوف لاق ابصلا اولا امه اب

 لوَش اضاف يس ولطتا املا تب مه يت> مايأ ةنا الث هعم اوماقأف هيلع اونأ مث
 © وص

 اهميسن يلا صاخي ابصلا مسن * يلا

 اهءيمص الا قبب مل ديك لع © ةرارحإو فشلوا اهدرتديخأ

 اهءومهت كل نور سفن ىلع 2 تعش ام 16 هما ناك

 وراكلا يتدع لاو نورا نب نيسملا نب دمج ينثدح لاق شقخالا ناماس نب ىلع ( ينربخأ )
 مهوب يثغيلاز .الزاك اهب هجيوزت نم هتريشعو نوذجلا ىلإ وبأ عن ال لاق ةأوزلا ن ١|! ن٠. ةعا> نع

 ا ورا تالا لاو هعرب مف كلذب هور ا مط همد رذعاف ناطلقلا لاذ ب محو

 مهرودلخد اوقرشت اذا تح مهم ةرغ بالعي 1 زيال هنا اوفرعو كلذب اوماع اءاف ينولتق ميلف

 لزنم دصتقف عقالب مهم يه اذاف رو لع ف رشا 37 ثع نونجلا ءاجو الو اع ارح او

 هذه 0 لو أثنأ مث هبارت ىلع هيدخ غري لمجو هب هردص قدلأف هيف امني ناك ىذلا ىلي

 هل مارا مح قارتاسالا

 عيبر نك داحال ميس يذب * اول. نيح يللا تاحرحايأ
 عوبر نكح ملالب نيلب # يوللا جرعنع ىاللا كتامخو

 ع0 نوبغملا مدني مك 2 هأدن يتم ناكاك لع تمد

 عي تنأو اذه نعكتم * ىنناف عاعش سه نه كتدقف

 عولط نحلام اناث ثلا تفرشأف بيرقلا ريغ ىلت ب رقف

 نأ طاتخي نأ ىلو هدعو لل نأ اهانتم ىتلا اههراخ و نب ناكر ليج نب هلا رككذو

 ابلهأ يأ هقوستو هدعت 0 هده كلف كلذ] دع رف تدجحو اذا ةليل هريزتست

 اليوط نهداخ همالك عمسآ ث ب اهم ةز ابل و اخ فواخ يملاو موي تاذ

 نهدشن أف ىلب ناق مايالا هذه يف اهتثدحأ انايبأ نكدشنأ الا لاق مث

 كحل
 ينيلبي داك ميدقو ا # 0 تاب مه لاحرللاب

 ىنيوليو ينبد يناط.يف 0 1 #١

 ينيع ها كارالا نامعن هل لاقو تافرع ىلا جرخي فئاطلاقيرط يف داو نونلا حتفب نامعن (*)

 0 ا 0 ] ] ] ]ذة ذل“

0 

 8: دن مكيف بني ع

 هنن ا

 اه 7 متبل ف هدم



 ( اا

 ىيضش 0 نأ ينثدحالو تن هركشش وح نم دقنا دعبل ١

 ينيفاوبول هاوس يانم الو * ينقفاويوا ر 6 كيك امو

 يسع وهو هآوهو لع ُُق ان مهلك سانلا تيصعو هتعطأ

 نونم ىليا تيحتساف ىكسيوهو نكحاضتي ناعجو هتركذ يذلا ميرغلا اذ 0 ناقف لاق

 ذيع نك لوا 00 ةنالثاا ف هي وه فرصناو .اهنب تلخدف تماقو 3 يح هل كود

 0 كل 0 لال ل مقالا يدبلالا اني هل الاف نادل اهو اموب 5 فتوف ف نا

 امناعف اذا لاقف ل نحن .هل الاقق ا يردص يفام ضع ىنشاف هيف اهراتا ىرأو همسرتاف يبي

 يف فديو كيو اهر رانا عينت اليوط | مافقوف ىل 5 1 ا

 اهب 5
 هس و رض

 نيح اعأ اهل اع نا#بح ص دق #* ةلزنع ناحل >اصاي »

 ينيفكي ناكام ادب يف ناكو * ىناتتت بلا تاك يدأ يفا

 ىنينغي لوقلا اذهريغ ىو ا١الاؤ مط نالف الهم هلاذع لاق نا

 * يننيحتت تاشاشب ءاحرالو * يناتقتف تاران بلا نه ىتلا

 0 يعدب ناكو ذاعم نب سد هل لاه ليقع نب صاع ينب نم لجر ناك اولاق هون سماع ينب

 ةعيرك اهل لاَعب ليقع ىنب نم ةأرماب رف ريسي هل ةقان ىلع جرن ءاسالل ةسلاجو لزغ بحاص ناكو

 00 ايطو تاك كاف هل ناتاح هيلعو ثردحلاولوزتلا ىلا هنوعدو هو رهف ةوسأاهعم ةلقاع ةليج تناك

 نول رقع 5 كلذ عاام او ىرب هف هب 5 0 ندو نهدشلو نوم دحم لظف َلْزُش ةودنلقو

 نوح ند ه>حولا نسح باش مالغ لف اف . نأ كا اك 0 نيوشا ناك كا نشو هتقان

 نولعف نه كلذ ا املاف مويلا لزانماب تالظ ع هل ناش نوهوحوب هيلع 3 ناقاف 5 نولي د

 لوب وهو 2 ماقف بضغ
 لزانم لضول شو رفم سوو د يتفقان 4ع 0 ند لمعلا

 2320 اذ دخلا كلت ونص يضر 2 نب كس مو 0 ' قعف ءاحاذأ

 كرا نهار ا ثدح لا مقف كلذ 0-5 نا هللاقف لفات 5 عراصتب له يتفلا هل لاَقؤ :

 لضانوهف اهدنعاقشر مري ناو * هتلضن ءالخلا يف انلضتنا ام اذا

 )١( لكلا توص نيفخأ لب تح اذا #* يريو 2#



 (ومع

 ىليل ينلأف نط ًاضرعتم يضعو هتقا بكرو هتلح سبل حبصأ اءلف ربخلا اذه يف يبلكلا نبا لاقو
 اهنندحم تايريوح اهدنعو هتيوهو اهلقب قاع دقو ةسلاح ذئموي نوعم تناكو اهنب ءانشب ةسلاح

 ” دلو لزاتم كنع هلتمنال نم ةنداحق كا له هلناقو لوزتلا ىلا هنوعدف سو نهب فتوف
 0| اهينع هلام لثم دع اذ له رست لأ تدازأفا نمالاب تنفق لهو ل دق يرسل ىاذلاق
 انيفاهحلمتساو هفغشو هءاقب امح قاع 0 هريغ ثدحتو ةعاس دعب ةعاس هثيدح نع ضرع

 ا تراظنو فرصتناف فرصنا هل ت تلاق مالي انا هن راسف 0 َّى لبقأ ذا هندح يه

 لوش تاغ اف ت تاكفاَم هيلع قذدو عقتت اوريغت دق نونحملا هحو ىلا

 نيكم هيحاص ع 8 #23 1 سانلل 0 اندلك

 قنح ههجو ىلع ءاملا 0 ةعاس ا هلع 0 همس ا ةقهش قهش نوت بلا نيذه عمس املق

 نع ىمع ( 7 عد 2ك غلبو ةيحاص باق يف | م دحاو 1 نكميو 3

 00 ةماك نو 3 ةيلاعلا وبأ ا لاق يب رم ملا ل 0 نب دمع نب ميهأرب 1 نع د 1 هللأ

 حولملا نب نقل تلق لاق ةرشقعلا صضعءل ىن ننادحو لاق حوأملا نب سيقألا نو ف ب فر كال لاق

 ادع نكي لو ا ةليا تاذ انتقرط لاق ىلملب كدحو يف كباص 1 ع قام ظلاع ن نا لتق

 هب تصف هنابخ ىلع تفقوف هتيأف امد د باطا ىل لاقو 0 يبأ 0 ىلا يأ نيف مدآ بل

 ْ يجرخأ ليلابلاةف ا بلطنت ىنأ 0 3 اندنع مدأالو نافيض انقرط تناّقف ءاشتام لافف

 ثدحو هيف نوسلا بصت 0 بعق ىعمو هت د نءسلا نم هءانا هل ىئاماف يحالا كلذ هيلا

 اناج ادم يتح ليسيوهو اعيج ملعنالو بعقلا ًالتءادق و نءسلا بصت ىعو ثيدحلاب يبلأف
 ايزتطعاف ةبطع يف ران ىل ت>رخاف يلدري عفاتم انو ران بلطأ ةيناث ةلبل 0 لاق ن.سلا يف
 تقر تقرتحااماف اهيفرانلا تاعجو ةقرخ ىدرب نم تقر كا تقرتحا اماف ثدحت انفقوو '

 هع عنمأ» لقعاامو يقروع ىراوامالا درباا نم ىلع قري مل يتح رانأا اهب تيكذأو يي آ

 00 ناسح مأ ايان دربب * يقئاش 0 ا
 قناع ليالآرخآ ند ىدنلا ءاع # اهحشر ما اج انا لعن

 . قراب ةباحسلا ىلعأ يف م ك5 0 م ينباع الا هتقذامو

 افلح نب دن ( ا را ف فوز 2 نكلو تنل تادالا هذه يورب نم سانلا ن

 ١ ١ اذنو لوق ىءضألا تععس لاق لدعملا نب: دمصلا دنع نعىتزقلا د نب كلملا دع نع 0
 لئاقلا وهو ةئول هب تناك امنا انونحم نكمل لاق مث يليقعلا ذاعم نب رع نوحي

 ع ل الك نا تا
 هنرقزوشنواوشلاالول. اهنوك لازغلا داك

 لئاقلا وهو لاق

 تريلا لوب ل ا ع © ةعان تقوم دعي ليلرأ و

 ذك ياللا اج لكي ضر يافا ا امن د نويل اخ لا ري سو“ عب الا



 بضحلا نانيلا فا ارطأدربلانم + هب تفدقذا ماضل ىدنو
 برغم م باقعأيفحبصاا عم * رظانكت ادغلا يليلن نه تدع. هاف

 بهذي ولايتي * كلام مأإ ا اال

 | هرك.ذو روهشملا وهو .قئاولا:ةعتض نم دعت ءؤادنبا لوالا ليتنا م نأ تاسالا هذه يف

 هيسنف هباتك نم نيش مق نديح هر دوق هل مالس نب ناملس ءانغ عماج ىف وهو ىحي هيبال ملا

 هيف نأ يماقطا معزو يملا ىحي ىلا ر> آلاو نر نبا ىلا اهدخأ يف لوالا ليقتلا ةكيرط د

 دع نب دعا دج لاق نع نب ويالا ال كذدزالا لبو 2 ظ مالاس غ نب ناماسلا

 2 ذ يرش ةجال َةَرذع نم لح لاق ىرشرلا دعس نب مهارب أ ىنثدح لاق يفوضلا راد

 وثب انتلغ نكلو -ابواق سانلا قزال انا لاق سماع او مأ اولق 5 أ هل ت تاقفقاشملاو قشعلا

 مهار ,ا اند-> لاق ةزاحإ ناطقا 0 يسوم نب رمي نب 0 ٍفرخأ ) اهنونحع صاع

 كافر موج نفل نع وحاسم ل ناهلس نب راخلا دع رخال يارلا رذنملا نإ

 يند_كناف هدشنتساو بوحشمالع دق نوالا ضربا ه>ولا لمح ناكو صاع ب نوم تدار انا

 اهف 0 قنلاودم

 ايداع رهدلا ىلع يدعأال مايأو * ايلاوملا نيئسلاو يلا ترك ذه

 نايعانأ تعمس لاق ئثايرلا انتدج لاق ةيسدلقلا دكم يلمح يدتكلا سحلا نب دنع( قردلا ١

 صاعينب نون اي نيتيلا نيذهنادشذي 2 22 لطملا نب دك 0 لوقي يثزاملا

 عماطملا لاحرلا قانا علعقت * امناو عيرت نا يليلب تعمط

 00 ٍليأ ىلع دوهش: * نكي لو ءالخ يف ىليل تنيادو

 نسا نب هللا دنع 0 مالس نبا نع ةفيلخ 5 انثدح لاق. ىلوصلا ىحي نب دمحم ( ىنثدحو )

 2 يرينعلا 0 اهجوأ ةضق هموقنم لحرلطىرسلا رطا نان

 هّللادبعابأإب هبإهل لاق مث اديأأ اديدشناكو هتلغب مالب ذخاف قيبرط يف هيقل من اضم كرصتاو 437
 عماطملا لاحرلا قانعا عطقت # اعاو عبرت ثا ٍليلب 1

 هللأ دبع لاقف

 : عناقم يليل دنع لودع دوهش * نكيملو ءالخ يف يلياتعبابو

 ماوه هلوق ن. 1: رداواف لا اك ثعبال ناتيلاو اذه هزبخ يف ىلوصاا لاق ةلغبلا نع لخ

 5 لالدلا فاخ نب هللا دبع نع ىرابنالا م ءاقلا نب دحم ( انا ) ةفلخ ف قا نع ةياكح

 ا نب نسك لمع طاتحا ان لاقووحنلاسن وي نع نكسلا نإ بيعش نع 2

 رشلاو ماعطلاكرتوهلقعب كبح بهذ دق ًاسق نا اه تلاقف يلا ىلا ةما تس تارتقلاو ماعطلا

 0 او يبن ىلع يسوق نما الف راهن امأ ىليل تلاقف هلقع هيلا بوثي 3 كوجمَر انقو هتئج ولف

 ا قتاف برشلاو ماما تكرتو يل رجأ 0 كنأ معزت كما نأ سيقاب هل ت تلاقف البل هتنأف البل

 لوقي 0 يف كنسفن ىلع قبأو



)11:( 

 نيناجلاب:انمم مظعأ بلا * اهل تلقف نئيإ ىلع تنتج تلاق
 . نيحلا يف 0 عرصل ائاو * هيحاص رع قرف نعال بحلا

 (انربخا ( اهم هدهعرخا ناكف تفرصناو هاعدو 2 رفسنا حبصلا داك تح رو ةعم تكف لاق

 نول لاق امل يعذحعةلا لاق لاق نانزرملا نبا

 اسالتبا يلإ ريغ "يشب الهف * اهبحب ينالتباو ىريغل اهاّضق

 ا فيفخ ب ت2 رولا ننال هنأ ليقو و لقت 1 ءاش هاا # هلقع بلس

 1 صرب تبيلااذه لاقا هنأ هغلب 53 كو 25 6 كوس من ريحا 2 هاد ينندحو هنناغأ

 3 ياا لاق ةثئاع 0-0 ىشرقلا 6 ا

 2 1 00 َ ا دع اهل 3 داؤفلاب ان 0 8

 هلدشناو قشعلا هننج امنا انونحم نونجلا نكي ل يعمصالا لاقلاق سنوي نبا نع عيكو ( انثدح )

 نونح ةادغلا ل 006 2 6 ناك نوكأ نوع

 نبل ةشعملا ضف نم ينذأو #*#ةهدنثو تان َِس ىب اهزيىلايل

 ا ءادملا رع لبس نب ىلع ينثدح لاق نان د2 3 قدا نع نانزرملانب دمت 0

 هلوقب نونملا هل لبق كي ع نكي كاف ماع ين نواحي هدنع

 ادا اكبا لبي تح اهراكذتل * 3_0 لب 0 0

 هنأ يرماعلا هللا دبع نب نوع ا يكعلا ليمح نب ر* ( يبربخا )

 هل دشن أو يليل بح هبامهندحأ وهسوةئول هب تناك اغا انوخ اني ||| هر هى انوا هللاوناك ام لاق

 هع لل تك يئادعأ ةعاجج * هثبأ ول يذلا يل ل ىوه نم يبو

 اه ونح ىلإ ىدحو نم نحدقف 7 ىئعيطت ناكل 2 35 نسل يأ

 هاوتب نونجلا مي انا يتلا لق لاق نابذرلا نب ( نبأ

 * اسال يلا تلق اولد موري #* صاع نونحم لع سانا لوقب

 ايلامو قد ع 0 لل ىف * ةوادس 2 تدب . لحأ ىلل 00

 هولا نأ يي و هت لو تقدس نود 1

 7770 ز ] ]| ]ذ ]1 يايا ياا مااا 0 7
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 ( اةوز

 ينم عا ناك نم يندعاس * الماحت الا نالدعا نم اعيلاخ

 بعشت«ىوه نمياق بزاوع * تعجارو تاقعىلات 5 اذ

 كهسوص انا هلادشناو لإ

 ىلفش هناف كيف ناك ام # ىوس ثيدحلا مهف نعتلغشو

 ىلقع عدنعو تميف دق نأ * يربي يد ع ميدأو

 ينأ نع مرالا ةريتملا نب لع نع كوحالا رانيد نب نتكلا نب دمع نع نانزرلا نإ 0

 شن را نب يدرف نب ةكش نإ يدرك كل ليل اهب . فلك يتلا صاع ىنب نوتحم ةبحاص نا ةدينع

 لافف هرعش يف نو ةينكلا هذه رك اذ دقو كلام مآ اك

 قيضت ىلع امو تدحر امي * كالام مأ اي هلا دالب داكن

 ايداؤف ماهتساو ىلاذق باشأ * كلام مأ نمتلمأ نيد ١> اا
 انعان ىلايغباف ىلايللا فورص * كلام مأ ىلع ترادنا يليلخ

 كلام مأ اهتينكو شيرحلا ينب نم دعس نب يده تن 0 قلع ينابشلا ورمع وأ لاقو
 اهانإ هحوزي 01 ىأو هدرف ايبأ ىلا طق هيلع كلذ قشف هنع تدحش هريخ فىعو ام روشف

 موفي الف هموق يدان يف سلجم هلاح ىلع ناكف اع نونحم هل لبقو نجخ قح صالا هب دتشاف

 ورع وأ دم ليلتك اذإالا دحنأ هلقمب الوافي تدل
 ضي وص :

 اط كلذب يري الو ليلب * يبحضم دنع ىرال قيالامالا

 رجاز ريطلل سيل نكلو ىلياب # ترجح اذاى رح ريطلا منال

 رداقملا امر يغدقم | لثالا ىذب * انه ناك يذلا دهعلا نع تلازا

 رباص انأ الو ينيلسي دعبلا الو * ةحاركنميلبرقلا يفام هللاوف

 هلاعأ زال 7 ماع ياو هت ةيأث يرداا# كلل
 را لاح لك يت امل "لع -# ءاننب تاذ يف -نمذلا نإ هللاو

 رفاو ين» لقعلاو ىوقلا عي # يناكرت يرجح تع. زأذا تنك ولف

 رواجتلا اها مايا مضرلابو * ةزينع لقحم يمان نكلو
 راح لمؤملاو نش يناما # اننيب ناك يذلا دولا حبصا دقو

 رداقملا كيلا ىنتقاسو 0 * كلام مالي تهور بحفل يراد

 هلتق يذلا نونحلا نع كأف صاع ينب نا تاخد لاق نييماشلا ضعب ينربخأو 1 5 لاق

 كلذ دتشاف هنع تبحح مث اهعم ىبر ىليل اط لاقي مهنم ةيراخل مشع ناك تل دنع يورط

 لاقف هسفنب عصام ىلع هنومولي هناوخإ نم ناوخإ ةانأف هلقع بهذو هيلع

 كس وص
 نيح اميأ الع نيح ىم دق نإ ةلزمم 5 يحاصاي



 . نيواودلا ركذ ةبقاب قبي ل * ةفرعم ناويد ةلزنم لك يف
 ينيفكي ناك اماهئدب يف ناكو * ىناتش حلا تاعجر يرا أينا

 0 ل1 لاق كانا نع يحز للا مثاه ( ينوخأ ) لف عماج نبال ءانغلا

 0 نع تي 0 راق و لل يري هىمأأ ءدب يف نونجلا ناك لاق

 امير ناكو اهركذبو اهب يذمو ىليل الإ ينأيف كتريشع يف ةيراج نفل كور نواره اهع
 نا يانس» ىلا

 3 مايا عم شحوتي نأ ل رق كلذو ههجو ىلع مح نأ هيف وه امم كلغ الف مبلاو نزع هيلع جاه

 0 لات امو لذعلاو ةمالملا ىف هيلع 0 هيولذعيو هنوموأب ةموق ناكف رافقلا يف
 ٠

 هس وص

 ينانعإ ناك اعدقو فراطتسم د يور تاب مط لاح رالاب
 نبل جل ع

 ضوللو يبد لطيف أب *# مدع يذ ريغ ءلم“ مرغ لع
 ىيضقي فوس نا ينثدحيالو * هركنيف نيد نهضعبلا ركذيال

 ينبع ذا ءاندك ين« الو * قفار و كش رو كشك امو

 د وهف ىأي مت ءرمأ يف ماك سانلا تيصعو هتعط 1

 ' نوم مريغيرشو يرشنود نم * هلمأبو و يرو 2 ا
 : يبباوي ال نم ىخا لوقا الو * "فءضاخا يبار يف كراشا امو

 00000 0 مالا ار تدح قايشلا رعوبأ (لاقو ) ةعماج نم د ودسعا رو د ها كابألا هذه ف
 7011| ركتم ريغ كلذ يرن برملاواهلا ليال ناينالاو اهل ر 5 1 قاعام لوأ نونجلا ناك لاق :
 كلذل بهذف هيلا اوهدقتو امانا نم هوعنم اهل هقشعل ع عام اف تانتفلا ىلا ناتفلا ثدح نأ

 هللاو اولاقو هسفنب عنصيام ىل لع هولذعو هومالو هللا اوديحا 2 اونتعاو هموق هنم سيو هلقع

 ءاكبلا هيلع باغ دقو مهلاقم عمس امل لاقف البق ولست 3 انوحر امتسانس ولف لاخلا هذه كل يام
 اهذيإ وص

 )١( ءانف نطام تارفز نمو * ينبحبال نم بح نم ادكاوف
 ءانإ تنبأ ذا يدنع كي ملو * دينعبحلا كطعأ مل ناكتيرأ

 د تافالا  نمرشلا امو 42 تق تأ تاودنل يتكرالأ

 ع.رطم الو اهف عماس تساف ممالم ن : م اولقأف نام سيل يب يذلا نا لاف وعلا ىل ع لبقأ من

 دبع نع دعس ين نإ لا دبع نع نابزرملا نباو بييح نب دمو ىمع ( ينرب_ ا( لئاق رونا

 نونحملا لاح ن 2 لاش هنأ ي صماعلا تس نب كو نحس أت نبأ ى دع تان ع اص نبا زيز

 شيرحلا نبا هعيبر نب يدهم نب ديعسز, يد,هتنب ىهو شبرا ينب ن* ىف 0 ىلبلو

 نود ناكو 2 نلف انذأ نيلضف اود اللدعو اتا نوفر أ ءاسنلا لجأ .٠ تاكو

 هأ مأ لح دكلا نوك هف دهاشأا هحوو ةيدنلا باب يف حيضوتلا يف هدروا تيبلا اذهو )0(



 سبأو كلذاه أنف اهرايز ىلع مزعو ٠ ايلا ايصفدل تنتعن تتعنو اهريخ هغاش ن نهامد ءاسنلا ةنداحع اذاك

 اهأناوهفس دم و اح لجرإ ةعرك هل ةقاث لحتراو هد ناك انيط سمو هتمح لحرو هبات لهنا

 اميزم دلو كاوا اك اهتداحو هتنداخ اهلا ساجو ةلكسملا تحلو مالساا هيلع تدرف يف

 اهلا اقوش ةلبل لوطي تايفالهأولا راف ايش دع كالدك“ الازإ يف هب بجعم هبحاص ىلع لبقم

 ىلوالا هتاملن لوط تانف هلهأ ىلا فرصن ام يافا 5 - اهدنع لزب ظ املا داع حبصأ اذا

 لوب ًاقنأف كلذ ىلع رده 3 ضحغب نأ ا

 عجاضملا كيلا ينتنه لكامل كلب © اذ اذا ع يتح سان ١١ رام يرام

 عماج ليالاب مطاو ينعمجلو * ىناابو ثيدخلاب ي راهم يضتأ

 عياصالا نيتحارلا يف تبث مك * ةبحم كنم باقلا يف تبن دقل

 كريو اجرايز مادآو لاق وره نع يلعسولاب لهر لدواء 3 ربال ءانغلاو ليوطلا نم هضوىع

 يأ اذا ي ب عجأ هراهم اهدنع لازيالف موب لك يف اهمتاب 3 و اهريغ هيلا ثدحتف ا ناك نم

 لوقيأشنأو اهنمريطتقا ءارمسع ةيراح هتيقل اطزنم نم برق اءاف امرايزديررب مول تاذ جرشل فرصنا

 2 2 لصولاو ىوقلا دم # ىرج دقو ىلإ لدو يح ريبتفكو

 رصاوالا هيلع تذج *ىرما لصوا حا اذا مارا لمص اديلا عيدص

 عرتالتلاقذ ىكبو هئاكتناو اهدهعريغت فاخي هناو هيقل نم هتريطو هتصقب اهتدخ دغ يف اهيلا راس مث

 م ةيقب امتدح اهدنع كلزي للف هللا ءانل ناد كلذ هللاو 0 ىدبهع ريغت نه هلل شاح

 لعتلقأو هن ضعاف ايندحم ل اقأو 0 ناك ام امون اهءاخ هباق يف اهل عقوام لثم اهلق يف هل

 ز> عز> كلذ 2 اءاف هماق يفام 0 ناو هتنحم كلذب دير اهيدح هريغ

 تلاقف هيلا ةرسمااك هيلع تلقا هيلع تفاخ املف هيف فرعو ههجو

 نكم هيحاض دلع لكو * اذ سان ربظم انالك

 يل يذلا ن 3 ىدنع كل ىذلاو كتئتمأ نأ تدرأ اعا هل تلاقف املق يفام ع هنع يرسف

 0ك 1 نأ الا تولأ ىؤذا قح كاوس الحر اذه ىموب دعب تسلا نأ ادهع هللا لعاو كذا

 يف نب يت 3

 لاقو اع مهرقأو ور سانلا دشأ نه وهو هنع تفرصناف لاق كلذ 0

 لهأالو ىدالامالضرالانم * ةنضمب يرات اهاوه نأ
 لحرلاو ةيطملا الا بحاصالو * قتيصو هلا يذفأ 5 اند

 لبق نملح نكمل اناكمتاحو * اهلبق نك )١( ىلالا بحاهبح اح
 اهطخ نونجلا نع ع ىلإ) تبجح ال لاق يبعلا نع ءانيعلا ينَأ ن نع ةمادق نب رفعج وب ير
 نونحلا ن :ع كلذ ا هو>وزف رسو» تف. يب ند لدحر اهبطخو اباهأ مكر يف عاج

 | ذكتلا عقواك يتاللا يندع ىلالا ءىت ىلع ادهاش حيض لايف ماثه نبا را تلا اذهو )01( :

 ةيراشالافالخم واو ريغب بتكت هذه ىلالاو حرصتلا نم ها اهيلع ثنوملا ريمض دوع ليلدب

 ( ل ينانالا - م )



 لاقف هَقَمَح مل هنم فرط هيلا يمن مث

 * اهتلهحام ة ع يبلا توعد 3#

 # العلا اهباينأدرب يدهتتننك ل

 + تحور دقن اراخالا تعاشدقت :

 * تحبضصأ ةيرصاعلا ليل كالت الأ ضأ لاقو

 « ىتتباو نذل سيخاعوشسح ف

 يصا رودصلا ىنحن اب يرو

 لك ناو تم 0
 ريش قالطلاب ىنيايإ لآهف

 اهلابح فيقث نم الا عطقت
 اهلام لق الأ ماوقأ لاملا اهب
 اهلاح نيعلا ةريسع تلج ا

 هزواج اذا لوقيو اهيلا تفتليالو | اهنع لأسب الف اهتيبب رك لعجو لاق
 كا لإ صف لح ناو © رورأال يذلا تلا اهأالا
 بيقر كنمرهدلا ىلع كفو »# ما ًاقافشا كترحم

 نورت نامزلا ىف رورس ءورب © انهلعل كف مايألا_يتسيأس
 لاقف ىنقثلا ىلا اهلقن نوديري اهلهأ نأ هغلبو لاق يطسولاب ليقن يناث بيرعل ءانغلا

٠» 

 ا ورع /

 حاربوا ةيرصاعلا ىليلب * يدغي ليق .ةليل باقلا ناك

 حانلا قلع دقو هيذاحم *« تتابف كرعش اهرغ ةاطق
 00| لا هفو قحسا نع اها ريف ىلطسولاب ليقث فيفخ جملا نبال ءانغلا*رفاولا ّنِمدْصضو ع
 لاق ىنقثلا ىلا تلقت ملف لاق يماشهلان ءاها أرحم يف يس ولاب لمر مهاربالهيفورصنبلا يرجي يف قاطمناماس ١

 عزان ما نيبلاب اعد ةادغ * عفاودلا لوما كنقا 00

 هناك قارفلاب اكن هافاحش
 فرصنافرمالا نييدقالات اقف
 يننافب|سع نم امومستيقس

 همولا بحال يبا رب ما

 هفلإدعب نم فلالا ىءانتيدقو

 مهنفلأ دق ةريحوأ وه نم ؟و

 ةيوخ تسمم نيبلا ةادغيناك

 هبا عاب لاشوأ نم

 امنأك ريبعلاب ىلطت ضي
 تضمو أف كارالاداو نم 0
 .اشت يتحرادلا عبر نضراف

 باج لك نمر وح ا نام يت>و

# 

 #ئ

 د

 # تيه

 عزاجرادلاحزان بيس رح
 عئار كلق نيبلاب انعار دقف
 عقاو تناذم تريخام تنس

 عناق نأ مهدمعلت ليدبب الو

 1 ملل و

 علام نيبلل هعلع ظ انامز

 عراشملا هيلعتدس اهظ وذا

 عقان وهالولوذس ب رشلاالف

 عقا ربلا الع تفحالللا جاعن

 عمادملا نورعلا فارطاب نط

 عضاولا اهنم نويلاو اهتناحم
 عراكالااهنم مثرلالودس تضاخو#

 عدار نينارعلاب كسمو ريبع *يرجدقو رودخلاتتوتسا املف

 تيوض

 راب .
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 او ا حم اد

 ( وز

 عتامر ملا حفالمويفيصلا نم * ادبدقف لاما وثح ناب نرشأ
 0 تاوهتمانب 2 ترتكب لوم اعل
 عناوم نوف ف وغشم نهانح * دريناو حبلملا لدلا» نضرعت

 عداص تت شما لشلاعدص دقو * ل.دم ىعيدو يناحال تاقف

 علاط سمشلا نهنرق أ يي + .تطرمت رودعا كازا ىلبلا

 نب مثيلا نع ىرعلايندح لاق سارف نب متيطا انثدح لاق قارولا نيسحلا نب يسيع(ينربخأ (

 نب دايز همح نبا هعم راسف هيفاعي نأ فقوملايف لجو زع هللا اوعديل هب جح نونذجلا ابأ نأ يدع

 اضيأ ككبام اذه ا دايز هل لاقف يبي فقوف ةكيأ ىلع وعدن ةمامحمب رف محام نب بمك

 لاقف ةقفرلا قحان انيرس

 رذاع للاب كرذعي ملو تيكب * ةمامح داوب اموي تفته نأأ

 رئاطحاننأ نازحالا كل جاهف * يحضلا تاعامدعب رح قاس 2

 راح دانا امم نامالا تاك ةنحج سميفحبدلاو يحضلا يمن

 رضاحةءاشالا لون نم عزملاوأ 5 0 طب وأ لحال ل

 0 :,لوفاوراسدق يملا يرأ # 00 يملا يَأر ذا دايز لوقي

 5 ردم لكل ناطوأ ىلع مم 0 يجاح مداقتلا لاغ ناو ىناو

 يلأ نب رفع نإ ىسوم ن نع يركبلا هللا دنع نب دم نع ريبزلا نع رهزالا يأ نبا 2

 ل كك قآ نبانع رفعج نب ىسوم نع يو رولا نع بيبش نبأ ن نعىمع ينريخأو ريكا

 امهاهال ((مغنايعري نايبصاههو ىلياو نونا ناك اميمحاولاق يبتعلا نع يرمعلا نعمئبلانبانع نابزرمل

 اذاف هب مقيف لبحلا كلذ يلا ؟ ىج ناك شح وتو هلقعبهذ املف دابوتلا هل لاقي امهدالب يف لبج دنع

 ا هوجوىلع ماهف شحوتساو اديدش اعزج عزج هب يليلو وه فيطي ناك مايأ ركذت

 نم دابوتلا نيأ متأ يبإب مهاقلي نيذلا سانلل لوقيف هفرم الا دلب يأر هلقع هيلا باث اذاف مأشلا

 ىلع ىضمفف هماق اذك محن كيلع مأشلاب تنأ سماع ضر نم تع 2 هل لاقيف ماع ىنب ا

 0 ناسف يفعل 0 كشرادالب يريف نمل ضرإب عقي ىتح مجنلا كلذ وحن ههجو
 يتح كلذك لازي الف اذكو اذك مج كيلع صاع نب ضرأ نم تأ ل نولوقيف ضاع نش

 كلذ يف لاق هآر اذاف دابوتلا ىلع عقب

 يئار نيح حران ركحو * هتيأر نيح دابوتا تشهجأو

 يناعدف هئوص 1 يدانو * هتفرع امل نيعلا عمد 500

 نامز ذنممرصلا كاذب يدهعو #* ةريح كلوح ناك دق هل تاقف

 ناثدحلاىلع ىتيىذلا اذنمو * مهدالب ينوعدوتساو اوضملاقف

 ناعمتحم نابحلاو كقارف # ًادغ ىرذحنم موبلاوبال ىناو
 * نالممتواماحستو احسو * ةميدو البوو اناتمو الا>س

 1 سس مسيل 0011-0-2 71 يا ب ب م بو دو ووو م ب وجا
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 ءاكبا مت دقو همأ ىلا عزفب يصلاك ءاكبل يهتم كلذ عم وهو هريغ ىلا ناسنالا عزفب ناةشيملا
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا انشهحف سشثطعلا اني لاط ثردحلا يفو شوجي هلا شهج لاقي

 اا نوره نع سين نا نع ىم ( ني ركتعيجلاو ىسفنب تشهح لاق نشاهجالا كلذكو

 0 لاق امل لاق ريثك ينأ نب رفعج نب يسوم نع يورقلا يموم

 ايل يضقامال ويلي ف هللا يضق * يذلا كلم 1 ال هللاو ال ىليا>

 اسالتبا ل يشب ال الهف د# احب يالتب كو يريغل اهاضق

 ( لاق ) صرب امطاق الل هنا يصوملاقحسأن ءنورهنب نوء.م نع ةظحج ( ينثدحو ) هلقع ب

 ةليل يف ىلبلاب حيصي اناس عمسف هباخسأ عم رب كاسل نونجلا ناكوب روك دل هريخ يف رخجح نب يسوم

 هللاو ىلب لاق م تعءمسام لاقف توصلا اذه عملا 5 نم ضعبل لاقف كلذ هوت أ ءاملظ

 لوش عن 5 ل فتم فتاه

 ايدانملا اذبجأ يصقالان .ترسأ د“ ةمبلك نحاص يندأل لوقأ

 انلاح لسع 2 ىل->ر عناصأ # كار ءاضفلاضرأيف ترساذ ا

 انلاجح نعيوهلا يعزاتي الامش, * نكن ناو ًانيع تناك اذا ًانبع
 للا رشا نميورحلا ةحلط' نب ريريل تلق لاق ئسوم نب نوره ينتثدحو بش نبا( لاقؤ )
 003 ةردكأ نحأ دقلو نوي شرقا انياحأ لاقث تافرعو دكمو ديف ارعش لاق نم

 0011 اهو ,داوقلا نارا جيف * نم منم فيقحلاب نحنذا اعدعادو
 ىردص يف ناك ًارئاط ىلب راطأ * اعاكف اهريغ ليل مسإب اد

 هل ىندشنأو من لاق اذه ريغ دريل ىورت له هل تلقف

 للا كم ةقوف تاحجبلا هيلع 8. هناكم اني” قمرا ىذااو 0

 بكرتف يوهم فيسلا نك حط * ةرسج لو ءنلا فيكاكو
 تدك نينا ضع ذا توما اخأ # امحأ انامز ليل نم تشع دقل

 درك لإ دشناو ورع 0 ا لاق هعبأ نع داك نو الزم نيد ( يرحا
 ف ' وص :

 ورم ابا سلو ورع ةينك اهل # ةيرصاع هحالا باقلا يفا

 0 اا طا ا امتسلام اذا يدنت يديداكت
 نعذامد ن نعيعازخلا مش ءا 6 ) ليق“ فيفخ قدساله يف شدح اقر لك ليق”بيرعل ءانغلا

 رسوم بعقلك 00 طن ممهركف اهموق نم ةعاجج نوذجلا ةيحاصىلإإ بطخ لاق ةديبع َك

 كلذ يف نونجلا اقف | رحل اهجوزتف اليمح ناكو هتيضرف
 اهلابح فيق* نمالا مطقت # هية ل نا الأ

 . ]ملام تدان ماوقأ حمرلا اهم يغتباو ندبلا سحب اهوسدحدقف

 اهلايتحا ىليل ملكت انل يندب * اهناملعت ةليح نم له ىليلخ
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 اهلاني ال ةجاح غاب لوأب * اساف اهاملعت مل امثَأ ناف
 ايلاش اسرع وعو فرص ةناع 2 اب ار دعا نيذلابكرلا عم نأك

 اي مداخل فار ا 035 اودغذا نا اظن

 اهلايز مث فالالا ة ا * اهقوش جيه نازحالا ةيفاشب

 اهلاح نيعلا ةريعىل> سعلا اهب # يلع يهو اهفل> نم تتقفتلا اذا

 محن دعا رع تا نع باعث يحي نب دحأ ينددنأ لاق شفخالا ناولس نب ىلع ( ينربخأ )

 لاقف نونا دريملا هاندشن أو لاق
 وص «٠6

 برق كيلا يشمملاو كاركذب * ةبص سفنلاو سفنلاكنع سيحأو

 22 دعت نأ كلو + ةنطي ءاشولا 0 نأ ةفاخ

 بيطت كنع سانلا نعأ تنكو هتمرتج تنوي ا

 بيصن تييحام ىنم ىهدلا كل # لزملو ةيعبوعا ل

 تفتو' هب: يدصام كشوف + الك رئارشلا ولك يذلاو امأ

 بوحح ءافصلا نو نو ا ةلخ سانلا فطصإن 2

 ىرالا قرح لذلا ىحي لوحنمن م هنا يعاش جرلا لاقؤ لوأ ل 5 حرس نبال هنا يملا ىحيرك ذ

 دحعدب يترشأوزسولل تساند ل ويف لطحن ١

 نست نءناماسنب ديعس ينثدح لاق هنأ نع قحسا نب دام نع ىحينب نيسحلاو ديزم نب

 نهادحإ تعمسفرمقلا يفةودن ل اظب اذا اليل طالبلاب ينك شير رق ف + ىل قيدصو انأ انيبلاق اغببلا

 كعمىذلا اذهل لقلبك ايتلاق ينم تندف وه وبل هناناويااهممىرخالا ابل تلاقق شرعا

 مس ىذ ءايأ الو تدبع اك * ةدئاعب خاخ يف كيلايا تسل

 ىنع بجأف ىلع حيرأو يب عطق هللاو دق لاقذ تعمس دقف نحال

 اذ سفنلااهل موو تنطواذا * ةمصم لك نعاي اط تاقث

 ةيزيوج انا ذاق يلزنم ىلإ :تيضمو دل رتل قلل يضم نكرطا انكاذا ىتح انيضم مث

 مث ةعساو ًاراد تلخد' يتح اهعم 0000 ِدلا ةأرملا ىل تلاقف تفتلاف يئادر بذخت
 امحرطف ةينثم ةداسوب ةيراح تءاح مث اهل 2 ع هداشو لاشي دقو ريصح هيف تيب ىلا ترص

 هلظلعاو كباَوحل للا ناك اك تلا من تاق 0 تلاقف الع تسلغ ةأرملا تءاج مث

 كعمناك ناسنا ن يلا بحأ ًاقاخ هللا قلخام ةللاوال ن تنم تكتل

 نأ ىلعو نال أ تاكو كا ا تاهه تلاقف نيسحتام هنع كل نماضلا انأ اهل تم

 كيلا لسرتس اهنأ' تنئط لاق كب 1 تاقف ينابب  يتفلا اذاف تفرصناف ةلباقلا يلا يف ب كيلا

 | ناك دقو هل تلقف كر اضن ت تسل أهدنع كنأ تنظف اوسخ كل فرعأ مف كنع تلأسو

 ءاسملا اثرظتناو انام انحصأ املف ةلبقملا ةلذلا يف اهلا كب يضماف كنا نأ ادعو دقو تننظ



 رادلا كلت تلخد ىتح اننأر نيح انمامأ ت تضف انل ةرظننم ةيراخلا اذاف اهلا اناحر ليللا ءاج املف
 مث ًايلم ت تسلحو تش دق دئاسو. ىل اع انا دضنو دعأ دق سلجو ةبيط ةحئار اذاف اهعم انلجوو

 كسوص تلاق مث الم هتاعف هلع تلق

 مولي كيف ناك نم ي تمشأو »ب ىقتادعوام ىتلخا ىذلا تنأو

 ملس تن ثنو يعرأ ًاضرغ ملل * يتكحر مث سانلل ا

 مولك ةاشولا لوق نم يدلجحم * ادب دق رزجلا ماكي كوق ناك و لذ.

 لاقو هسنجي لو قحسا ه رك ذ ىلصوملا مب هاربال ءانغ انو ةنيمدلا نبا اغا ةيماال تانبآلا هده

 ب ودعا ىلاو يداولا مكح دا سايح بررعل هيفو لمر فيف> وه يءاشطا

 لاق مث ةبنه ىتفلا تكسو. تتكس مث لاق
 ادع بحمال اذه ضعب يفو * ن نخأم و تخوردغأمو تردغ

 ءادأ كلا ىلق نم كبش * ينتمرصمث دولا فعض كتيزج

 تلاقو هيلع ت تاقأ مث فكف فك نأ هزمدف كني دق وقيام حست الأ تاق يلإ تن

 رصبأ انأ ذا لبحلا تهرص الهف * يتيامحع تدج نيح يلصو تاهاجم

 0 عييمج ينأر ذآو بيصن * هتعطق دق يذلا ل ملا يوق نم كو

 ردقأ تح يذلا لثم ىلع ت تسلو * ةتغب مرصلاب تنذآ انكلو 4#

 لاقف ورم نع يطسولاب لوأ ليقث مهاربال ءانغلا

 لل كلع سانا نعاثنكو ©« همرجا تناو سف تلثج دقل
 هللاو ال كسفن تباط دق وأ تلاق مث تكف لاق

 دق تلاقو يلا تتفتلا مث ريخ اهدعب كيف ام

 هب ىني الو كنامضب ينت ال كنأ تملع

 نونحملل ريخالاتِملا اذهو كنع

 اه رد اذه 5 دءاعأو
 ا نم نكلو

 7 نو |

 هنلف

1 

 1 نرحل رانا نان لاكي عجر هلوأ يناثلا ءزيللا هيليو لوالا ءزيلا



 هه ىئاهصالا جرفلا يبأ مامالل يناغالا نايك نم لوالا ءزذلا ةس روف مح

 هع
 ةراتحلا تاوصلا الآ 555

 هيسلو ةقيطق يأ ريخ 05

 هراخا ضْمِنَو ا د16

 هبسأو ةعيبر يان ريخ رت 504
 ةيسلو حرم نبا 0 44

 هراخأو كمن ؟ 5
 هسنلاو زر نبا رابشلا .١

 هنو ىرعلا راخأ 157
 هنو سحاق يب قوت راخأ ١١





 ناهض جرفلا 31 مامالل

 لع هللا همحر

 مديد تعيح كم
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 © اءزج نيريثعو دحاو ن. ؤوز> يلا وهو 0
 كو 227 تت” > ا بتوم

 ( دم جالا مرتحلا ةرضح باتكلا اذه عبط مزتلا )

 » نيماحفلاب رجحاتلا يبرغملا ىماس يدقا 0

 ( ةيويدخلا ةناخيتكلاب ةعدق ةخسن ىلع لبوق.)

 كعشيم حج حبس اد

 ( يطيقنشلا دمحأ خيشلا ذاتسالا حيحصتي )

٠. 



 لف

 0 اب
 هد( نونا رابخأ ةقايسىلاريملا مجر -22٠

 اوزاتجا نوجا طهر نا يدع نب متيطا نع يرمعلا ن نع قاركلا انثدح لاق 5 فرع

 هلأ لدعو م ماملالا ىلع مدعي و ليل لع تاب و 0 2 مج دقو 1 < ىل 1 ْ

 قرا لات رجا ةيح ىلإ

 قئاثل. هلع ملأ 2و تزرع « يذلا لبقلاب تيبلا نا كرمعل
 قياضتم هبيردص نر # لزيم ةبيزلسا ىلعأن م عزجلابو

 قلاحو لهسنيب وفها نيبس * قاعمىلبل قلا ملاذا ٍيناك

 ىطاقلا ابن ع ومرت وع ياس ل رار
 قدالل هنم هللا ينارب يبلع * كلام مأي بملا نا كردعل
 قئانبلاصيمقلافار امأ مضاكإ 0 اسأ ليلا ىلع مشي 71

 كتسوص
 (1)قشاءكليننا اواوقينأ يوس * اوندَح نأ نوشاولا يدع او
 قئالخلا كنم فصت مل ناو ىلا * ةديح تنأ نوشاولا فدك ا

 ةظحح رفعح نب ا 2 21ش نع لمر ةماعدل هيفو اهعماح نم ل وأ ليقن ميت ءانغلا

 كاوسم اهدييفو ليقع نم اطل ةراح ىلعىليل تلخد ىبلكلا نبا لاق لاق بطلا نب دمح | ىنثد> لاق

 تلاق وه نمو اهراح هل تلاقف كاوسملا مع ل عا نم هللأ ىقد ل تيد هب كاتست

 دكانأ نع نه لها ين« قلع دقل 0-2 0 اهياين ت تاعزت مث تكبو حولملا نب سبق

 اطوق نونحلا غلبو لاق قدص نب هللاو ال تلاقث اقف بذكمأ يتفص يف قدصأ هللا كتدشنف كلذ

 لوش أتنأ مث يف

 وهو ةيربيخ و نا لوصوملا اهم لصوت يتلا ةلجخلا 1 طرتشيال ن* هب ده شا سل تبيلا اذهو )01(

 ها ةلوم اذ تسيلو دحاو مسا اذاها ى ومشالا لاق لوم



00 

 اضقلامّسولا كارا نقال يده © + تاك كار اذكر
 ايلسالاَهدنع تفلاف تمجتساالا + لئان امون ةاعراع اق

 اذك ما نوذجلا ةفص تقدصا * ةقداص تلقالا هللا كرما

 تحولا ا لاقو 07-2 تاقيشوي ا

 . لاق مث يف ةيلاوأ ةوحن ادغ لاق
 انني

 : هس عع

 حارب وا ةيرماعلا ىليلب * يدغي لبق ةليل تاقلا ناك

 حانجلا قاع دقو هبداحم د تاق كرد اهمغ ةاطق

 نب دمحأ ىلاو مها ربا ىلا بسني لمر هيقو ورمت نع ىطسؤولاب ليقث فيفح ىملا ىحيل ءانغلا

 نئابع نب هللا دبع ينادح هر يدع نمط لاقو ) ماس لا لت قيقخ ةيف شلح لاقو ىكملا

 انالثر طملا مادو هانعسرا عيبريف 1 رطم ا رطم لاقصماع ينب نم لجر ينثدح لاق يناد.هلا

 رجح ًاسااح اليخو تيرف يداولا ىلع نوُشي ىئانلا جرخوود# ىلع عبارلا مويلا ىف اح

 0 تكاسوهو اليوط هتلكو هتظعوف ىبي هدحو سلاح نونجناوه اذاف هيدصقف هدحو

 هقرحو ادب مانا نيزدح توصن يندشنأ مث يل
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 كح وح

 بورغ ىلقم نم هل تا نب ير >3 الَس !!يناكتس 5 عمدلاي رج

-_ 

 ترق“ هيف تنأ داون نك فشار حشأ 0 ٍكاذامو

 تطبق دكنطا 0 ىلا د تي يح اذا كك 55 نوكي

 تيرم كاع وو 0 آلآ“ صاع ضررا ف رادلا تنوضاللل
 *« بيل هلآ ل ناو يلا * ىملا نأ نم درفلا بيثكلا ناو
 بيبح كيلا برطي مو ابيح * رزتملتنأ اذا ايندلا ىف ريخالف

 ءانغةفو ةدصقلا هذه لرأ
2 6 3 

 زنق هلا 21 سا 2 ىذلا تيللا اهيأالا
 نقر: كتم رهذلا كيلعفاو” © اها كترزواقاتكم كانك
 تس كاوع قرورس مودع اهلل كنك ال

 سادعلو نوأ:ل مت برتلابفو نونا ايه تنورو ةيورخ هس نإ دمج دف قالا |

 : 0 ليقث فيفح ملا نب دمحالو ليقث يناث سانعلا نبأ

 بيرق نهو تاحاح سفللا ىلا #2 ردد طلا دارفا 52

 بررقوهورمالا نود يل ه« امرا قيل نود سأب. لاح ل



 بررب نيرطانتا فرش ىلع © يكأرام اذا يتح ينتننمو

 بسم ع ءاردملا ىلباب كيانأ 0 انمرصب ودعلا تعش تددَص

 قباس نب ىدهم انثد> لاق ينالغلا اي 155 قب ادم انيدح لاف ىارخا دع مشاه ( 0 (

 3 اهقلو الار ىلإل يح فداسف هشحوت ىف م نوذجلا نأ ىماع ين ين اشم ضعب انثد > لاق

 بازتلا اوحس مو هوذخأف ة(ىليل يح نم نايف لبقأو هج و ىلع ًايشغم را د تا

 اد هاما تلاقو هب هنأر اذ تقرف ةفقو هل فقن 1 لاولاسو ا دما ودا يجو نع

 مالسلا كل ارق ٠ ىلل دل ىلوقف كف نا 2 م ذا اط ةمال ةيالاقأب نكلو هب حضقأ نأ زوجيالف

 ةديلولا تضف هنم ىسفنب كتيقول ثناد ءافشرلا اليس تدجوولو هيف تنأ اهىلعز : نعا كل لوقتو

 ناو تنأ يئاودو يف د نا تابره اهل ىلوقو مالس اال 0 كا طرد حو هلا

 لوقياشن 5 مث اليوط ءالبو امزال ءاقشي تاكو دقلو ك.دب ىنل يتافوو يئابح
 دال ايلوانا ىف نكلو بيرق. * اهوود نسمشلا يع ياحاللوقأ
 1 تيرا نط نم ىقكا ىلع * ةحفتب اهنم خرلا انتضراع دقل

 ترالو تاء ىدعامو) ءانآ + تضم: دقوا لع امنه تلزاق

 اودش أ نوءيطتسي ول ىنودش * ةلوعب لهو ىديالاب باقأ

 دا>الو ينام مادا ىل لكعألو * ايراع مظعلاو دال قه و

 دقنالو ند كنم باوث كياا * قبغرو ىعاطقنا ىف ىلام يايندا

 1 0 ءابور لاب رك الج د ١ أ

 , ءاقثلاىف يدح ,لثمالو *

 ا نب

 اعرف اذعو تنإ ىدقم ىدع

 قلك الو 0 لتي دقو

 0 نع تربخا قدحاسم ل لفوت لاق لوش ديا رع 0 3 0 رصن 31 لاقو

 ليلا ن“< دائم هادانذا هددحو اسلاح ةبرمضلإ ف ناك هنا هشحوت تاس نأ

 تارا للا نم كفو قاع قيل يح ”ىحاناب ءانالك

 بتاذدا يي وسهم مايالا انل 3 ين س دأ نم يوه ىف كد 5

 لفوت هد>و ا هلرب 8 هشدح ول تيس اذه ناكو 4 لع يذغو ءادمركلا سمت لاق

 نيأىلايردنالو دهع هل اكل ا شحوب 20 اقف هنع تا ةيدالا تمَدَف لفو لاق قدام نإ

 هكاراب ن هاذإ اة بتلك اذ | يتح يناذحأ نم ةعاج يعم 6 ررألا دعنا 00 ٍِظ راص

 يناححأ بحمف دك ارالا كلت ل لكك نم ير 0 !١ صّدُش اهف ءايظلا نم حلا مم ادب دق هميظع

 يايئنم تففخمو باد نع تاز 3 يذلا نونولا هنأ ت تفّعو هاو هتفر 3 كلذ ن

 لعو هيلع تفرششأو اهالعأ ىلع ترص يت م ا كي

 كلل رك ىلإ فال وهو ديدع لما الإ هقرعأ دك أ لف ههبحو ىلع 6 ىلدب دقو هب اذاف ءاظلا



 ا
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 رعش نم تيب تلثمتف هسأر عفرفةكارالا

 م اع كرازم * ةمد لع

 لوق وهو هنود نحو هتوغأ نسح يس 1| اه اهدشني ةديصقلا نر لاو ءاظلات رف لاق

 اعمسا ةبايصلا ىعاد نا ع و #* امئاط سال ين نأ ندح ف

 اىم اليسا مل ع 1 عاج ترو ملف رشا رك
 ا 0-0-0 نم يدك لع * يأ م يللا اذ رككذاو
 اعمدن كننبع لخ 0 كيلع * عجاورب ىجلات اقع تلف

 اعزعارت نأ نذل نم اوعلا لظرلا 2 اهنال داع نضع دسك 0
 املطتلا تارظانلا نو_لا هيلا هم .تعرسأ نيءادرلا ف يشع حار اذإ

 هلوشب تاثمتف هلع ايشغم طقس 3 لاق

 رانلا دقوم الاو ماقلا الا * تسرددق ىلا طةسىلياراداي

 راد ىلع وا هافنقو فوه يف * اذك توكيل نم عدلا

 ىرابلا طحوشلا حدق تحاك .* قا ذمحللا دعن كد اظعوبأ

 تعدحأ ام هل تلقف يناش ق>اسم نب لفوت انأ تاقف هللا كاح 0 نه لاقو ىلا هسأر عفرف

 لوش يندشنأف امه كان يف يدع

 ارو ا اني ىلع 5 اهريمأ ىلآو نادم
 اهرود_دىلتئثخاهوبا أوى 2 مهوبأ لاحر اهف ا

 اهرتسأو اهنهد يدازاا اذا اهمحأ ينا ريغ مرح

 لاق ىلع نب نحلا ( ينادح ) اهعم يذق اه و صامد قود هب ماقف ءابظ هل تحس مث لا

 صاع ينب نوح لاق ١1 لاق 0 نع حا عا ىلع ينثدح لاق دعس يأ نب هللا دع م

 انوابإ لل ركع 2 الهف * اهحب ينالتباو ىريغا اهاضق

 ةلدللا كلت ذنم شح وتفهلقع ساتحاو ا قا للا ءاضقل لسجتسلا 1 لدللا يف يدوت

 توضلاو و هراعشأ رهشأ ن ٠ تيباا اذه اهيف لاق يتا ةديصقلا هذهو ههجو ىلع شحولا عم بهذو
 كلذ نفق اهدا حر تاك دع ًاضياابفواهنم ايه نونحلآ زاحأ ثا

 1 كتموص :
 ايلابللا دعاالا هد تدع دقو #* ةليل دعب ةلذ ىلايالا دعا

 اعارولصملا ناك ناؤربعوب «:اهردحم تيكا كل
 ايوادملا بيبطلا ايعأ اجشلا دوك * اهبح نكلو كارشا ينامو

 اكنادا هو 9 ههبْشأَو * اهمسا قفاوام ءامسالا نم ل ظ

 يف ز.مناعا فيفخ جزه تايبالا هذه يف

 كس



 03100 15 كا تاذأ زل < لزم  ءاع نأ“ يناع“ ريخو

 ايمارملا ىلياب يرن يونال اش * تضقن ادق نع فيصلاروهشىذبهف

 000 قحسا نحل ىلع يسعذابلا ريمع زوج هتعنص لمرلا نم نحل نيتيبلا نيذه يف
 هنأأل ىغي ن الاىلانحللا اذهو قاحسارابخأ ىف ركذ دق ثيدح هلو * ُتارو داغ لاملا نا يوامأ *

 د1 35و تايلا هذه لغ لمدد خأوحسا نكس وع اعاو سانا يدبأ.ىف رهشأ
 «9 وص

 ال ده[ تومزصح لعان ىرادو © :هتبن ةماعلا شاو ناك ولف
 ايلابح ىليل ميرصت يف ظملا نم * مهظفح للا نسحأال موا اذامو
 اكل تيكا هللا دع تنم ناو © ىقنع رعت رقشأت نش نا يذلاتنأف اف

 ال نرألا تضأ طيش يد يدعالو قيدص نمام يتلا تنأو
 ك1 نا[ ابلابج دينو اهروزأ نا ةواصما

 اا لج نأ ىلجر عناصأ * يني رع اصلا صرألا قرم اذا
 انلاوش نع يوولا ىنعزاني ل 0 نكت ناو ًانمع تلك آذآ اني

 ا هنم ناح وأ ةيضأو * اههسأ قفاوام ءامسالا نم 5

 انفار دلا ابل نلأال يتناو #* ةل كر رس نا ل

 ءانغ هيفو نونئحملل رصصن وأ 0

 تحسس وم
 رضخلاق رولا اهفار طأيف تاكو 2 امام :اذآ- ىوح : يديداكت

 كا ع ةدكابا * ةيرصماع اهح الا ىلقلا أ

 ديزم نب دم ( ينربخأ ) ل اق فرخ قحسالا هقانأ ازا و دو لزأ لف ثمل ءانفلا

 ىب نم ةعامج يندشنأ ل لاق ىدع نب ميا نع هب ل نع قدا داع اند لاق صهزالا يبأ نبا

 تاسالا هذه هانرو هرب ىلع رعف هشحوب وهطالت>ا لبق تامو 41 قري نوندملل ليقع

 هبراقأهتفج نام حرملا يدب * يتقن حولملا ربق ىلع ترقع

 . هبكأرسمالابو شامدغةادغ * ىنناف اريقع ينوك اط تلقو

 هب راشدب الت وملافءيرصالكو كو محازمنباي هللا كندعي الق

 ةيراضم لقتال ًافيسو داتللا يطعمو داحتلا عالظ تنكدتف

 لاق نعم نب دمحم نع يعاز ا نع تيد نب هللا دبع انثدح لاق يباهملا رصن نب بيح ينربخأ )

 يف طخ سلاح وهو 0 و ةدعج يب 3م ذا كك

 تعلو هللا رظني مو هلدو هظعبو هيطاخم ل اقأف ٠ 2 ساجحو هيلع ْث ىصحلابثعيو نضر

 0 تلح امأ 0 لاق هايأ هباطخ ا أءاف هيف را 0 0 ا نك ا

 رات ع ا لك اك ا ل ع تجود



 يلغش هباف ل 0 يوسث دخلا مهف نع تاغشو

 ٍىلتعكدنعو تءهف دق نأ # ير قدح انك عبدأو

 ك2 اف تواخ همامحو عبرا مايأ يف داون نونجلا سم مثيلا لاقو ةيولعل ءانغلا

 بيح كافح ما افلإ تقرافا * ايكاب كلام كيلا مامحاي الا

 بورا 0 يجضلا فوته 0 ا: قولو ىذا كاعد

 ببححو دعسم لكل لكف * اءوصا ا دق اقرو بواجي

 صاع ينب نم اجر يدع (نح نذل لاقو ) يطسولا يرحب يف قالطعم لوأ ليقث دادرل ءانغلا

 ةعلو نودخإ نا الط لل َتاَسواك كس ىلا ينلا قرط. سأ نق اما ل

 تلو رحسلا يف هتحرخأف ةلل اهدنعماقأف 1 رفس موقلا م ادام هلل ل

 هتعدوو امل ةليل رخآ يف اف لاقو اومدق يتح اهلا

 اهمامح موي لك وندي ماطا ن ا اه تنأ امنا ىليلب عتمت

 امهالككيلعمرحي اوعجري تم * تاكا عجري نآىلا عتم

 لاقف هداعنميف يبل 2 مو مهؤاسنو هموق هداعف طاتخ - نلت قاودخا ٌضَص ميطا لاقو
/ © 

 اطل ير ض دنع ىرتال قبلل ام الأ

 رجاز ريطلل سيل نكلو للباب * ترجاذا ىرجتريطلا ع نا ىلب
 رباقملا اهتببغدق مأ ثمرلاىذبب * انننب ناك يذلا دهعلا نع تلاحا

 1 يءاشطا نع يطس ولا, لقت يناث مال ءانغلا
 رباصانأ الو ينياسب دعبلا الو * ةحاركنمىل برتلا يفامةللاوذ
 رطاخا راطخواماص ياو * ةليح ةياب يرداام هللاوو

 ربات نما ككرف اك كنرتحال للاوو
 رفاوينملقعلاو يوقلا عيجج * ىنتكرتى رجم تعمزاذاتنكولف
 رواحتتاااهانج مايأثمرلا ذو 2 3 نكلو

 * رباخ 0 سف " ينامأ # اننيب ناك يذلا دول )|حبصأ دقفإ

 رداقملا كيلا ىنتقاسو يقابح * كلاممأاي تقهرأ دقل 2

 ني قرع ع ل امزألإب فورعملا نا ءصالا هللا د 62 ىنثدح لاق يمع 2-6

 كيلا حب ا نونجملا لبق لاقليقغ ىب نطفي يمدحلاق لاق ةسا نع يناسثلا دز

 ترك ذف طق '"ىش نبعد لاق اهاوس نكلو كدنع اهلام انفرع دقف ىلإ عد لبق ىليل لاق
 ترك ذو هتلمأتف ةرم ايبظ تنأر ينأ ريغ يدنع هتشاثب اهركذ بهذأو قيع نه طقسالا لل

| 

 سمن
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 تددحوف ين ء ايفخ يح هتعبف هلم برهو ند را هنأ مْ انسح ينيع يف دادزيلهح) 1

 مْ هئم 1 ا م هنطن ترق 0 هلق تأطخأ اف امه هّيمرف هضدبلكاو هعرصدق بئذلا

 كلذ ف 15و تنذلات قر اوف دودواخ ا ىلا هتءح

 0 ىلع اريدف * ةشاشب يحل يقت نأ هللا يبأ

 أرهظ انا تءارب ىبل ىرا تاقف * ةضور طسو ىتربال انغ تنار

 ارهذلا سهرت الو راح ىل كناق * فن الو ائنح ادغر لك ىظايف

 0007 كيسا دا عا نامون مح ندح كل ئدعو
 ارفظلاو بانلا ناش[ يف قاعأف *
 اذ او تكلا ةحرم بس ظااخ ف

 ارولا كردي دق را نا ىلتب #* يود ىشو هلق يظيذ بهذ ذأف

 ردق نم غاب دالاكَو همدو ةيضطعو ه 0 ل جوز نا هش>وت ىلق نونا غاب رمصأ 3 ) كك

 اهتزت مولك ىف يمهس تقوفف

 كلذب هظيفمل لاقف اه.-اب هونو يلدا هب ةيحم ىعدب ا 0

 مااا ا او # ىاك لل كك مكيف ناك ناف

 انارو نم ًاعبصأ امن ورسشعو ع م 0 2 دهشأو

 ايل تلذب امو ابك تجوز نأب * اهل يونال ىلايوللانم سبلا :
 حابصلا نب ىلع انتدح لاق دعس يبا نب ورمع نب هللا دبع انددح لاق ىلع نب نسحلا ( 0 (

 00 ا 00 00 1 يبلكلا نأ ن

 لاقو هو هل>و 0 اا

 و

 اسس 9 4

 ل تادا لإ هلل ىوبس 2 اهنييو يب نسل نيل كلا
 ريك مامذلا نا 5 هل 27 هاريعلا لضأ م ينوه

 ربعل 00 نم ب حاص ىلع * ةم رح مظع أو رثملا بحاصالو

 روج ىلع كح تيلو اذا * اهلاف ةادغلا يلا نع هللا افع

 ياشهبلا نع ليقل فيفخ قراملا نبال هيفو شبح نع يطس واب ىلهر فيةخ حرس نال ءانْعلأ

 3 ناك نوحلا نأ كا نع ينابيشلا ورم يأ نإ و ) رك 5و0 رصنلاب لمر ةيواعل هشو

 تفته يتح هبوب داحنو هن واظعل مهو ل ياتي هلو وهو همس ينب نه هل باحأ ع اسلاح ةليل

 لاقو عاق تثاوق م 0 تناك ةحرس نم ةماهح

 تس وضص

 مانا ياو ين اهفلا ىلع * ةمامح لياح:> يف تدرغ دقل



 "كول 259

 (ة) ٠

 00 يف هيلع سمشلا تي> ىتح قافأ اف هيلع ايشغم ههجو ىلع طقس يتح ىبب مث
 عارضا 01 يلطسولا يرحم يف قاطم ا نامحد نب هللا ديعل نيتييلا نيذه

 0 ناكو هنم اجيعتم هيلع فقوذ هن طلع ني ل لمرب وعو نونحلاب ل اخر نأ هباحكأ

 لوقي ًادنأو هيلا هسأر عفرف ي أي كبام هل لاقف
 ايبام كب نكي ال ينع كاباف * ينباصأ مايهلا ءادلاو سايلا يف
 ايداوغ لل 0 ةادغ * اهعومد يمت نيعلا نوف ناك

 ايداص نيوري مت لج ىلع * لزب حضاون اي

 نورظني اوفقوف:نونكلاا ورم نول لها نماره نآ:ةيوازلا داع ركذ لح نب كا ( 0

 لوقي أشنأف هلا
 انناع اناوه يما دق اناقا 2 ارح نع نوتيلا لك ىلا اا
 ًامداو نامعأ 25( انيلا حو * اندنب نامءن لاس له مكلئاسأ

 ةديصقلا هذه يف لوق.

 كتسصوص :
 انايعت امل يود لا لع © نع نادواربصق ,ياهاي الإ

 ايلاخ تنكول نيملا عومد ىلإنأ * نك أ ملو يمحصطسوينامتيكب اذ
 كس 5 ءانغ ةيولع نيتنبلا نيك ِف ىنغ

 ايلاعالا قاربلا ىلب ه ل 8 نأ را ةضابالا لا هللاوف

 ايداعالا ىدقموًايانملاضايخ # يمشجت ىلإ 0 نيل ايالأ

 ايناللع امجسا مث امكيتحاب © واج نام سل

 ايناعمتاف يضغلا فارطاب افا « امتدرأو اًعرطتسا املأ ناف

 نونجملا غاب هدلب ىلا اهب ليحرلا دارأ امل ىليل جوز نا موثلك نب دلاخ ركذو رصن وبأ ( لاق )
 تس وص , اقف اهب داغ هلا

 لفاغ كلظأ دق اغ كن أك © تي ملو ىليل نيبال ةعمزما

 لئاز كيل ناىللب اولازو # ىوذ الادب مغ موب كلعيس نأ 6

 ىنب نم ةعامج ينثدحو دلاخ لاق رمدن وبأ ( لاق ) يطسولاب لوأ لبقث ناحد نب روز اغلا

 2 هللعب 1 هللا لخدف كالطا يلع 7 رح هطالتخا ىلق آديدش اقام مقس نونا نأ

 جيشن رح حشو هلك رسأ يو تايالا هلشالا

 ةمبامت . عطقت ل اديلو 0 اماه ل يذلا بلقلا اهي الأ

 هعالت ًابيط لت نأ كلا_ط » ينادقو ن وفم !|قافادق قفأ

 همراغتن أ امرغءليل يأن يرث * امتاكءازعلا بولسم كلاف

 ةمداقت ادّهع كيش الو مش * ةملم ىلل كبسنت ال كدجا

 (1ي ”:يناغالا 2 0



 يب نولحرب مهار املف ف اهموقو اهحوز اهب لحر دقو يلي نامظأ ىلا رظني ًارتتسم تفتوو لاق
 ىرأ اه تلعف اذاف مهلا رظنلاب كبام ضمب حورتل ًايفخيتم كب انتج امن كحيو هوبأ هل لاقن عزجو
 ماا رظنلا ىلا ليجد -تىلام لاقث فرصن اق وأ كسماق مهب توسع نال دد ناطلسا| ردهأ دقو تفرع

 لوقي وهو فرم هناف اني فرصناف كاب الو عزا ريغ ن 0ك انإو نرخ

 تسل وص

 ليلد كيلع تضافزا كعومد * امنا ىلا نيظي يتحوعمدلا دز
 : ليسي صيمقلا بيج ىلع ناج * اولد مون. نيعلا عودد ناك

 ينارعالا نبانع هباحصأ رن ض.؛ نع دش نب قدحسا يبدعنأ لاق نايرملانب فاخ نب دلع فادح )

 : كسوص نوئحلل

 ًادر اهل عيطتسأ ال اهللاعأ ةرف زرخ تاعطا لا تلالا

 1 انصر اهارسمل تدحو * []تمسن ىلا ه حرلا اذا

 1 ًادلح ىبسحي موقلا ض ءاو ايوب * ىوهل' اه ىدبي ناكدق دك يع

 قحسااهاور يلا ةراتخلا ةثاملا نم وهو هدئاصق ضعإ يف ةمره نبال يوري ةصاخ كلاثلا تيلا اذه

 نا دبع نيتبلا نيدهيف ءانغر ا عضوم يف جرخأ دقو * يوهلا ن نب نسب قلت نإ ح طافأ * هلوأ

 ةديصقلا هذه يف |.هو لق ناث ةظحح هرك ذام ىلع راتخلا 0 يلذبلا

 ادهح امهنالخ ن ىلإ ناليس * يونلا دحن.ىوطلا ينام يناو
 ادجت ىتس عيب نم يجرت اذامو * فيصو عيبر نم ًادحم ناد

 ادمح ةلزنم ناكرلاو بحصلاو ةرق شيعءال ناك دق هنأ ىلب

 ادكت الو ًامؤش نفلخي ملو قاقر ةوتثو .ذ نمكتسيا بقلايلا
 ازمت اك ظاطألا نلمو ه ةنفع لويذلا نيحت رخو اذا

 د

 د

 د

 ادراطخلا درت تاثعو فداور * اهروصخب حجحرتالطيع ىشم

#*« 

 د

 0و واعلن كوسا لا اا ت0 ا ية اف حيف ناس زا انفال / 171 8 5

 3 11 . ا

 ا ١ كلان

 ادعح ردغ اذ زقلا سب تثالو * اهقوف ةيرصاعلا لكل ركيمو

 أدرولا ربتملاوناحنرلا ىدن نححم # العلا اهرئافض ىردملا كرح اذا :

 01 3 املو نوتخلا راخأ عطقتم الثا هللا ٠ ءاش نا عضوملا اذه ع 0

 0اتل دح ندا( قرحا) هللا ءامنا امم اهراحا رك دن ناتاعراتملا تاوصلا
 ملا نب دحأ نع فلخ نب دم ينربخأو ىدع نب مييطا ركذ لاق نوره نب نوميم. ينثدح

 اب ابهذو لبحب اهاطز رف ةيبظ اداص دق نيلجرب نونجلا م لاق يدع نب مْطا نع ىرمعلا نع

 يمنغ نم ةاش اهناكم اذخو اهالح امط لاقو هانيع تعمد امطابح يف ضكرت يو املا رظن املف

 لاقو ةيراه ودعت تلوف اهالخو اهاطعأف يلبإ نم ًاصولق اهناكم اذحو هريخ يف نوميم لاقو

 امطاح يف اهار نيح نيلحرلل نونجلا

 اهالغ مث ليل مغ لبخلا يف #3 اذخأ دق مويلا نيذلا يحاصاي



 اهالغ قيل تمشأ اهبامم « كتاشفاطعأيف مويلايرأينا
 ةروعذم ةبراه اهودع دشا اودعت امأا رظن دقو اهبف لاقو لاق

 ه0
 قيدصل ةيشحونم مويلاشل * ا ال لل يكفل

 قيفي هاآوح نم يداؤخ لكل * ةعاس تلت ول لل هشايو

 قيلط تملعول ىليال تنأف * اهتانو نم !متةلطأ دقو رفت
 نان لوحالا نيسحلا نب دممو مسم وبأ كرما ورا نت عال رصن وبأ ( ركذو )
 ىرامكسفنب تال>ا نا ىلا كاعد يذلاام هل ناقف را ىلا نلِح وص 3 امهربخأ ينباىعالا

 كفعاسنف انادحا ىلا ان كاوه فرصت نأ يف كل له ءاسنلا ن نه ةأرما يه امناو يل ىوه يف

 ىوطا فرص ىلع تردق وا نطلاقف كمسحو كلقع ن ن٠ بزعام كيلا عجريو كاوهب كيزجتو

 | كد ل نلف هر ايس تال اكل خ1 لك و امع:هنقرصل نكيلا اهنع

 ىنيع يف ناكالا 1 اثيش تيأرام هللاو ينبحتأ امن: هتعمسو هتدهاشو ه. ةبآر ”ىش لك لاقف

 ا 0 ولسال باعي وا جمس 3 "يش ىدنع م٠ حبش نأ تدهد دقلو ًاقاع يباع ًانسح

 لوش ًاشنأف انل اهفصف هل ناقف

 دربم ليل حز طسوت رق #5 اهناك ضايبلا ةصلاخ“ ءاضيب
 دسحا ةلظم لاخلا نأ * دساوح ت اذن كاةموسوم

 دع الفا زط نع ب عرش دوك ا# كلك قررت اهسلدع 6 رد
 دصش ماكت ناو ءايحلا ىمحب * تذوعتم ذاكلازثك اذا دوخ

 نوئدملل رص 2 6 ءثلا حقنمو مالكلا نسح نم هللاو اذه يبارعالا نبا لاق مث 6 لاق

 لاق ءانغ هفو طا

 اًضه اعدت لل و اذا * رئاط بلاخم يف يداؤف نأك
 ام الو الوط دادزت اه يلع #١ ماخ ةقلح 9 جا نآك

 يذحقلا نع سم ول ما لاق هو مياقلا نب د انثدح لاق ىلع نب نسحلا قر

 من لاَمتو عش اهلا ىنعدوت لوف نيل حب < ماملالا ديرا يا هل نونحملا ةريشع نه ىل->ر لاق لاق

 همر زا

 امنعأ نكلو كنم سألاب * ةكلاه سفنلا نا مي هل

 0 عل تنقيتساو د هب 30 نيف كتدنم

 7 9 امواسدلا ن م ىلا ىهش 93 أن ترض ناواهوط اكتم ةعاسو

 دا دفل قيلاب امل لاق مث ا اع قوق اهدنو قح ةواخ بقري لزب مو لجرلا ىضُم لاق

 لوقي يذلا
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 امعأ ىكلو كتم سال * ةكلاه شفنا نأ م لأ
 هل لقو مالسلا هغابأ تلاق مث اليوط ءاكب تكف تايبألا اهدشنأو

 !ةرواع زم كريغ ناك اه اذا تكل. يسفتول كؤادف يسفن“

 !مينخ اك نع يرايطصايفةرارم #* ىلع كنف هللا ها ضئام ىلع ًاربص

 لوقي وهو قافأ مث هيلع ًايشغم هبجو ىلع طقس يتح يف اهلاحب ءربخأو نيتنبلا يتفلا هفلبأف لاق
 موق هد موقل ًامداحأ د يمخأ يرذملا ورمل تجي

 مويلك يف تنم انأاهو * ًاحيرتسمأت وم تامةورعو
 نونحمال رمد ىنأ نع تاء يح نب يعل لاق يلودلا يب ه< نإ دش ( ا (

 تكسوص :
 اعرض: ىلقل ودنت "الو ياتم+ * .اهلاننال- ىلآ اندلا . ةئزابا

 اهميقسحصا ىوحأ ن نع ىوادت * اهنا ول كرك «٠ ةاذق- ىنع

 ١ لإ [ تك اناجأ تنك ناو + ةعاد ننفلا ل 115 نع ترضاامو

 يبلكلانبا نعحابصلا نب نكاد لاف دعح يبأ نب هللا دع انثدح لاق ىلع نب نرسحلا 6 قدا

 ىيل يقل هنأ هربخيف هب هيلا سلحيف نوتملاب رع نأ فئاطلا نممدق الجر ديا كلاب لاق

 قهر اذ دا اهب هندح هل لاقو نونمللا اهفرعي اهمالك نءو امنه تافص هل فصيوا ملا ساحو

 اماعبذكي هلا تلاقو هتيسوهتمتشف هبام تفصوو اهل هن ك5 كنان رق انقل ككيدل تارا

 اهايإ هناقلب راسا هيلا ءاحو كلذ لجرلا لعفف فدي أك طق هعم تعمتحااأم امنأو هلعشب اهرهشيو

 011١ نأ لل ,هلقع هلا بوثيو (طاتا دادزي خولملا هي ءم | اع هرج ةلئاس :لغجو هلع لقت

 اهنع هاكح ا تريكم رع وهو لاف هل اهمتعو هآنإ انس

 اهيونه بع نا يق عد_صيو # ىضذغلا ىذ نكاسب ادفصايصلار ع

 امونج ىلا ىدهت اب ياوح # امئف لاء_كلا حرلا تيه اذا

 اص نأ تح نش لك ىوه * اعاو سما دهع ةيبرق
 ا تنآَو ينك ىلا رادبب # احنرط٠ كت> رطنايلاءال| نحو

 06 يليا روفغ»و 0 * اهضاقتاو "اعمتح ليلل لالح

 ه0 كل هلقو ةفرط رك ذي مو عرس يال رغشلا اذه يف ءاثثلا نا يدا ثوبأ وبأ ( رك ذ )
 2 د05 ليسا نأ ىدع نب مولا ذو بسشب

 هكتسوص

 لحاف نآذو عازجأ نم عزيخلابو ه« لئالا يدب رازت .ىلإ نكت مناك

 نك لح دك يح نا ىذ *' ابنا ريغ ىكرت انف انل قيدص

 ةرامع نب نامع نع يدع نب ميغا نع يرمعلا انثدح لاق ىناركلا انثدح لاق يمع ( ينربخأ (

 ع
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 ءاعت لب امو زاجحلاو مأشلا ةيخان ىلا لجتر انه حرت اولإف هن قب نك خايشأ نع مزح نعأأ
 حنحتو اهيلا لدف رطاا باك دقو هل تكفر ذك هني وه اذاف هله لطيف دو ضرأو ةارمداو

 لجرلااذه اوس تلاقف مياذع رمأ اذاف مهمنغو مهلباتحارو لزق لزأ تلاقف هتلك دق ةأ سما اذاف |
 نم ةيحان يلا تاذدف لجرلا اهي ١ لخدا تلاقف دحمو ةءاب ةحا نم تلقف لكآ ١ ١

 نمبف تلاق اهلك تاقف تئطو دحين دالب ىأ هللا دبعاي يل تلاق مث ارتس اهنبو يني ت>رأف ةدبحلا
 شيرخلا ينبني تلقف تلزن رهاع ينب يابف تلاق مث ءادعدلا تست رءاع ىنبب تلق كانه تلزت

 لب تلق نونجلاب بقليو حولملا نب سيق هل لاقي مهم يتف 5 ل ل تلاق مث تريعتساف

 ناالا لقعيال ىش>ولا عم نوكيو يفايفلا كات يف مي هيلا ترظق هكتار كلو هيأ ىلعو هللاو

 راف اذار ىيرسلا فقر ه لاق | ىف اهلاق ار اما دلو كبف ىلإ اط لاهي 5 2 هل ركذت

 0 تاق اق هللا يقتا ةأرملا امميأ تلقف عدصنا دق اهبلق نا لاو تنئظ قح تكف اهلثم ىن ينبع رب ل :

 تلاق مث بيخينلاو ءاكبلا نم كا كلت ىلع اليوط 5
 عجارف لقتسم سيق لحر تم * 6 د يرعش تيلالأ

 عئاضأ هللا طفح م ناوه ن“ هو * ةلدحرب لقتحسال ن م يسفنسب

 هياعةمؤشملا يبيل انأ تلاق كتتصق امو هللا ةمأاب تنأ نم :اهل تلقق اهيلع ايككم .كايتس ل

 يزهو زيزعلا دنع نب دمأ ( قرخأ) هلع اهدحوو امزح لثمتءاراق هل ةكلا 0

 قرخلاو ةراغ نيكناع نعيدع نإ ميه نكد لاق ةش نب رعانندخ الاف ليلا ضن نإ

 4 لاق ل“ نإ هللأ دامع نع بوبأ نب مهار | انئدحو طيقأ ن نع يرمعلا ن نع يناركلا

 ىلعتسلا م !موبأو يىمصالابحاص متاح نب كا 0 وب رك ذوةرامعنب نام نع يدع نب ُ

 ىب ن ميم 86 نأ مهرب ىرملا ةرامح نب نامع نأ ضع ىلع مهضرد ديزي ينارعالا نان

 خيش هوبأ اذاف انناف هتلحم ىلع تالدفلاق نونجلا ىف جبل سماع ينب 2 جرا ف

 ورلّهاو خيشلا قو ١ 1 او ريعتساف هنع مهللأسف صهاظ ريخو ريثك من اذاو لاحر هل ةوذاو 2

 هلثم يف عمطت تناك ام هللأو هموق ن نما و هناو يلا مههحاو ء ع 3 يف رثأ ناك

 بهذف ا ىلا نوط طش ةيهاهج وز نأ اهوبأءرت اهيل نأ امل

 يت> هيتفشو ةناسأ ضعي لح هانديقو ايم ملع ادحو يفايفلا يف ماهو لبخ هقحلو ينبا:لقع

 عضويف هماعط» موي لك هلا نعل سوح .ولا عم يفايقلا يف مهي موف هلييس انفع اعط نأ انَح
 ناك يملا نم يتفىلع ينوادف هياعىنوا ادب نأ مااسف لاق هنم لك اف ءاج هنع اوت اذاف هاري ثنج

 لاَقف هيلع ىنادي نا هتاف هتاف هريغ هنع .رامسأ ذخأ الو هب االا سنأيال هنا اولاقو هل ًاقيدص

 كتب :أ ًاثيش لاق ن6 ناف:ادغ.هلا هاذ انأو يدتع نما ىلا لاق رش نحف هرعش دير تك
 ا نأ الا تبأف : نعش كنه دنف نم رش كل نش نا هنا يل لاقف هينآل هيلع اك لب تاقف هب

 نأ 4 كدعوتيو كددبتي هنأف هباهبكنأ هرب 1 م نداف يراحصلا هذه يف هبلطا لاقف هيلع

 كانط لي كس دف هبا اذاق انام هظطاو هك كريس اراض ساجاو كنع ورب الف ؟* يش كيمري



 2 0 ديم هاف ءايإ هدشنأف عَ حمرذ نب سيق رعشنميور تنك ناوال نغ ًارعش ةدشنأف

 : ريغ هنم توندف ماو هلت لمر ىلع الاح هيدجوف رصعلا يلا يوب هتيلطف

 راجحأ هبناج ياو سنالا ن٠ شحولا روف ينم رفنف ضبقنم
 2  ثكف هنع تضع أوأ رجح لوانتف

 ندخأ تاقو هيلع تابقأف 1 ل د لتاو نك يدراح كال الط عاقل ديرب رفا هلاك ةعاج
 لوه ثيح حيرذ نإ سيق هللاو

 ريح تان يلف كمل < قب كحمو نيبلا بارض ال الأ
 ريك حاخلاو الاتفعالذ هتلغ رف ربت م تنأ ناف
 رو بيحلاب ىتارت دق مك * مف ع ءادعأب تركو

 لوقأ د ل هع ردح اانا و هاو نما ل لاقف يري وهو يلع لبقأف

 حارب وأ ةيرصاخلا ىللب * يدغي لق للا نا

 حالا قلع دقو هبذاحم #* تتايق كرش اهرغ ةاطق

 لوقي ثيح حيرذ نب سيقّللاو ندحأو تاقف هيلع تلبقأ مث ةهينه هنعتكسمأف

 نئاكوهو أن اك دقاملا راذدح * كلاب ٍقيع عمد ن نمل ياو

 نابوهو نيم بيبحقأرف * ةليلب كاذ دا ادغ اولاقو

 : نئاح ناح ن ءنأالاكيفكب. 2 قمن وكتدا ينعاد هكا

 0 مث هيد نيب يذلا ىلءرلا تلبدق هعومد تيآر دقو تضاف دق هش نأ ت تننظ يتح هللاو يي <ف لاق

 : 2 لوقأ خدع ةئم ردخإ قاوتاتأر لا رممل نسحأ لاق
 مهو رآ

 حطابأألا لوس مصعلا لحي لوي 3 اذا يتح ينتيندأو
 حاولا نيب تفلخام تفاخو * ةليح ىلالنيح ينع تيءانت

 - || تدعو تفرتدلاو ىع باح ىح اهفلخو دعي نئوذ هييطدل ٍتحنس مث ترداغام ترداغو يوريو
 2 يفناك املذ هلاح هيدح وف ماعطلا ىلا اعط هل عنصت ا ار حو أو هتيلطف دغ نم

 هرثأ يرقتسن عبارلا م1 ندعو دخل انموي هائماطف يهم لح عاحو تودغ ث ثلاثا مويلا

 3 هولسفف 0 هلوتحاق ةراححلا كلت نيب تيم وهو نش ةر راححلا نيك داو يف هاندجو يح

 الو ةدعج يب .نم هاتف ود ا لع رع ةعامج ينادح مثيلا لاق هوتقدو هونفكو

 ا نوكيي يملا نايتف عمتجاو هبدنت هب ءاع ةخراص ةرساح تجرخ الا شيرحلا

 اعزج موقلا دشأ ناكف نه اجواو نرسم لاا يح مهرضحو جييشن دسشأ هيلع نوجشنيو

 هرم فاجأ ًايبرع اسعإ ت ترك وكل افلا غلبي نعألا نا انءاعام لوش لعحو هيلع ءاكبو

 لع ىرجم ءضأ نا تملع واو يدب نع تحرخو اهحوزف يلثم ةفاخيام ةنودحالا خبقو راعلا

 هذاا ثك ١ نك امد ئور اق لاق كلذ ف ىلع ناك ام تلمتحا:آلو هدب نع اهتجرخأام اذه

 ذئموي نم تيمىلع اك ابو



 م يناغألا نم ريما اذه يفأم ةبسن قع

 © هلوأ يذلا توصلا )

 ريبخ تنأو نبل يف كملعب © ىنينكحيو نيبلا بارغاي الأ
 نباةياؤر ىفو مكمل ًانخل هيف نأ مهاربا ركذو يءاشبلا نع ىطسولاب لوأ ليقث زرحم نإل ءانغلا

 ْ نام هت هنأ ينارعالا

 6 تنأو ينبل يف كملحب * ىننن كحيو نينلإ با غايالأ

 هكلوص
 :رمغلاو يأنلاب تربخ 3 ريك ىربخ تن أله نيسلاب ا نغاي الأ

 ردغلا نم تالقثم نيل الامح * اوبرقونيب د.-دق نا تا

 ىرخاهيمادم تضافترك داذأ © : ةنطن ص ىبط نعيذق تيعو

 نهدلا ىلع قاب يش لهو تقدص #* اع>اف لازام ىهدلا كاذكتلقو

 رحبلهيفو قحسا نع رصنبلا يرحم يف ةبايسلاب لوا ليقث عماج نبال ءانغلاو يرذ نب سيقل رعشلا
 يسوع نب هللا دبعويءاشطأ نع ليت“ يناث نامحدل هيفو ورمع نع ىطسولا, لوأ لْب#*

 0 هلأ ىذلاركوصلا اهو

 مارب وأ ةيرصانلا لل + يدعي :لبق ةلل لقال ناك
 ( هلوا يذلا توصلا اهنمو )

 .  حطابالالوسمدعلا ل يلوقب * ينتيسام اذا يتح ينشندأ 9

 انئدح لاق يكوكملا مساقلا نب نيسحلا 0 ع يطسواب ليق” فيفخ مهاربال ءانغلا

 ةراحح> نيب ةنشخ 0 دحو سحاع ينب نوني تام ا لاق بييح نب دع نع يبرلا لضفلا

 2 نم مار طل 1 ممذتم وهو اهاوهي ناك يتلا 5 رملا يليلا و بأ رضحوهلدأ رضفل ,دوس

 بوتكم اهف ة ةقرخ اودحو اذا هنويلقي مضاتيف كال يف كرشالل أ 1 مح ساو

 اضغلا كشيع نم تينهالو تيقش * يضر, انبام يذلا خيشلا اهيا الآ

 اضرعالو الوط دادزتاىف ىلع * متاخ ةقاح ضرالا جاخ ناك

 كك وص
 اضيق اهب دشي ىلل ترك ذ اذا * رئاط بلاخم يف يداؤف ناك

 07 0 وطدادزت اف ىلع * متاخ ةقاح ضرالا جاَغ ناك
 دهم ( 5 21 اخ محتل دو نوح نإ ىلاو ماس يلا بسني لمرنيتيلا نيذه يف

 لآَق هيبأن عني ءبريشقلا ضعب ينئدح لاق بيبح نب دمش نع ير كسلا ديعس وب | ينثدح لاق فاخ نبا

 هميفأ م رعشإ ينذتي وهو طاتخم نأ لبق كاذو عيبرلا م 1 يف داو ىلع فرشم وهؤنونجلاب تريم
 لاقمت 0 دقهيزاحنأ ا 0 : السلأو ءانغلان 5 يليل كلغشت ام سقاب هب تدحصق
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 تيسس وك
 ايواد الإ راعشألا دل و د ةباص الإ عاشبالا فرشأ امو

 اقالتال نأ ن :رظلا ده ناناظي * ام دعب نيتتشلا هللا 3

 ايفاش حا هدلا ل اوطت دح و »+ يننإ 00 ا هللا ى

 ءاقل ىلا ًاقاتشم امهنم دحاو لك ناكو هموق 00 ىف هدحو سلاح وهو نوذجملاب عرذ نب سبق

 ًاباوج ملكتم ىلع دريالو ادحا تدحي. الو ًادرفنم الآ سلال هشحوت لق نونجملا ناكو را
 رد نب سبق انأ ي اهل لاق مالا هيلع درب لك حرت نإ 5 هلعاف دل ممم ىلع الو

 ةعاس ايدحتف: ينءات الف بالا كرتشم بوهذ» و 0 0 كب ايحصص لاقو هشامق هيلا ب”وق

 ينع اهغابتف املا يضمت نأ كل لهف بورق انم 1 يخأأي نوذجملا لاق م : كوك عنو

 كلأ هللا كايح هل تااتف سسّساو ملف ى 8 يأ ىح حععيرذ نب سيق ىغُش ردأ هدا مالسلا

 تماع ول ةيحتال الهأ تنك ام تلاق مث تقرطأف مال_ىلاب كيلا يناسرأ كم« نبا من لاق ةجاح
 كرد ادا :ء دل لق هلوسر كنا

 06-50 قداصٍب ح ريغمكل * كلام مأإ قل 1 تأ

 بهذي عرلا هيبهذئاغأ ىدص #* كلام ا اا الا

 سق اهل لاقف ا ا الثل هريغ 9 ليغلا يف كعم تول> لهو يه ةليل يأ ليغلا ةليل نع ىنريخا

 ال11 كار ها ريخا اغا مهلثم قوكك اق داره ريغ ىلع هالك اولوأتت سانلا نا مع ةئبإاب

 تيحتنا مْ * اهنكتكت يو 2 ايعومدو اليوط تقر طاق لاق ءوس كانع هنأال هبقب تيهذف

 يدحو نأ لاو تنأ يسفنم هللثو مالس ل يم ا تلاق مث امعزارح تعطقت ت تاق تح

 نال( نراها ' رحل هلآ نياك فري ةناف كتفي ىل هلال نكلو دحام قوفإ كب

 نعيبلكلا نبا نع حابصلا نبا نع يم ينئدح لاق هيور مه نب مساقلا نب ىموم اند لاق ىلع
 ىباهار املف ليوط اهل دقف دمد تويلا صهاظ ىف يثم ىلياب هطالتخا دمر نونحملا ص لاق هينا

 مث يلم كلذك تكف هدعع اهوقلي نأ اباعغأ“ نم افو> فرصناف هلع شعم ةهجحو هلع طقض قحت

 كوخ خلو قاف

 اماود اح يوتا ع © اهارودا لل احرق

 اهاري م هارت تناك نيل * اكل٠لانوءادبترفظ دقل

 اروخ ديزيل لهر فيفخ هيفو يءاشهلا نع لوا ليقث“ بيرعل هيو رصنلاب لمر ىكملا نبال ءانغلا

 هيلا عملا نبا نملو عملا نبا ىلا هن بسن دقو

 ه5 ىحن نب 5 ةءاور نم ةراتذملا ةيأملا نم ٠ 55 7 وص 0-١

 لالرلا ابا كا نويرش »دع اوحالا دق كرت تو



 (ىا/)

 لاح دعب الاح رهدلا كاذكو * اوضرقناف مهب ىهدلا فصع

 هاذ رصنلاب ا فيفخ راتحملا هلو 0 نبال ءانغلاو يدابعلا ديز نب يدعل وعش

 اطاق تايبالا هذهو هبال هنا جملا نب دمحا ركذو ةروينط نبال هنا ةناب نب ورمع ركذ ديشن
 ٌّظ هلوخد بيس 50 6 لايف رذدنملا نب نامعتلل ةظعولملا ليبس ىلع يدابعلا ديز نب يدع

 لاق هبورهم نب مساقلا نب دم انثدح لاق بدؤملا نارمع نب دمحأ كلذب ( ينثدح ) ةيئارتلا
 رق نإ تاق ب > لاق يلكلا نبا نع حاصلا نب ىلع يننادح لاق ور نب هللا دبع انثدح

 لوقتام و كلا اه أ ديزأ نإ ىدع هل لاقف ةرحشل اورش ديز نب يدع ةعمو ديصلا ىلا

 لوقت لاق ال لاق ةرحشلا هذه

 كال نا الا نيس +0 اندتع ا رخاأذك كر

 احدن الا هدا كاذكو *(5)اوضرقناف مهب رهدلا فصع

 لوقت لاقال لاق ةربقملاوذه لوقتام 2 كلما اهم 1 هل لاَقأ "ريت رف ةر>شلا زواح 5 ل

 نو نيرا #4 : 3- يأ

 كردي جلا ليلا اف نظع 4 اغا كنا تمل دقو 0 ةرقملاو ةرحشلا ا تانعتلا لاقف

 اذه قو لاق 2 ىءددع حبس سلا ند 3 ءدنو هللأ دبعلو نانوالا ةدابع عدن لاق ةاحتلا اهب

 نو ردملا وب رككألا نامعنلا عم يدعل تناك ةصقلا هذه نا لبق دقو دئموي رصنتق من لاق ةادحتلا

 يدع ث .يداحأ عم اذه ريختو رصس يذلا ريك الا نادعنلا نب رذخملا نياروه هلق يذلا 0

 0-١ هلدعمو هتصقو ةبساو دز ْن ىدع ركحذ 5-0-4

 ني سنقل ”ينضأ| نإ هنت ندين 1 ديز نب دامح نب ديز نب يدع وه
 معز امف اذه ٍبوبَأ ناكو رازن نب رضم نب سايلآ نب ةخياط نب دأ نب سم نب مت نب

 اينارمصت ناكو ةيلهاجلا ءارعش نم احيصفا| عاش بوأ برعلا نم يعس نم 0 يبارعالا نبا

 ءاشأ يف هلع اًودحأ دقو يزرت وهو لوحفلا ىف دعي نمث ىباو هلهأو همأو وأ ناك كلك

 موحللا يف ليهس ةلزممع ءا رعشلا يف دز نإ ىدلع نالوه ةينعولاو اضل 0 مف بيع

 نييمالسالا نم ,مدنعناك امها 1 وتلصلايبأ 0 مهدنعكلذكو اهارحم اهعم يرجي الو اهضزاعي

 دقو ًامعرتشف هارآ مث هب امهريخاف بيرغلا نع ينالأسي اناك جاجعلا لاق حامرطلاو تيهكلا

 0 ملام نافصي نايورق امهنال لاق كاذ ذ مو هل ليقف هعضاوم ريغ يف هاعضو

 ىباسعالا نبا لاق ةيمأو يدع | ره كلذ هع ارم هم ا 2 يودن انأو

 3 0 نعؤ.ةنع سدح نب دمع نعا ىرلا نك دكا ناملس نب ىلَع هب راس
0-0 

 مهب رهدلا بعل اوحضا مث يورو (؟) انلوح يورو )١(
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 هلزنم ناكفورحم نب بويأ هدج نأ ةريحلا ديز نب ىدع لآ 200 ء يلكلا

 11 الق نب وأب قحلف برهف هموق يف امد باصأف ةانم ديز نب سيقلا ”ىصا ىنب يف ةماملا

 نم بسن اذ مه مالق 3 قرأ كيو فورخ نب توبا نيب ناكو ةرحا كنك نب ترا ى

 |0111 كك .راد ىف هزثأو همرك أ فور نب بوي هيلع مدق اف داسلا لبق

 نأ ينا تملع دقف 1 بوبا هل لافف يراد يفو يد :ع ماقملا ديرتا لاخ نبايي هل لاق اسوا نأ م

 انأو تربك دق ينا سو لاقرهدلأ رخآ كرادالا راد ىلامو ِلسأ ملامد مهيف تبصأ دقو يعوق تيب

 أم هنييو كني عقب نأ يئخأو فرعأ ام لك وا نمدكلل يذلو فرعي الق ثوَمأ نأ فئاخ

 ناكو لاق كال هعاتبا وأ ركماعق ال هب ينملعأف كيلا ةريخلا ىف ناكم بحخأ رظناف محرلا هيف نوعطش

 تيبحأ دقدل لاقف يرن ![تالطإ فد نسوا كزم ناكو ةريخلا نم ىق ثلا يناحلا يف قيدص بوبال

 مضومهل عاتبافبك نب ثرحلا ينب دحأ ةدبع نب ماسع لزنم دنع هيننكست ىذلا لزنما نوكي نأ

 ًاسرفو اهئاعرب لبالا ن م نيتئام ءاطعاو ايهذ ةيقوأ يتئام اهلع قفنأو بهذ نم ةيقوأ ةلاماثب هراذ

 ناك دقو اب كلهف ةريلا قرش يف 0 ا ثكف ةنقو

 تاو توبا نت ديز ةنبا قحو هقح اوف سعو ةريملاب اوناك نيذلا كولما 1 اق لصتا بوبأ

 ةأسعا حكت بويأ نب ديز ن نإمث نالمحو زئاوج هنم بوبأ دلولو الا كلي كلم مهنم نكي رف بويأ

 ةريملا لهأ نم 106 تلا رمال سامو بوبآ ني ديزعرت ارو در ل 0
 هباحصأ نم دعابتو ديصلا يف در تاق ه ل از يدع ىذا ناكملا ريفحم نودتتنم 3

 بوبأ هش هف ف فيىع دقو هل لاقتف 2 لبق راثلا مط ناك نيذلا معلا يسعا نا نم لجحر هيقلف

 لاق للا لاق كلزام نأو يبارععالا هل لاق يئثيم لاق مهيأ نس لاق مع ينب نم لاق لجرلا نمي

 راثلا رك ذو ينارعالا نم ح > وتساو بويأ ين فرعت نبأ نمو من لاق تنأ بويأ ينب نمأ

 يأ نف بويأ نب ديز هل لاقف هفرع دق هنأ هماعي مو مح تعمس دل لات 4 فم هوبأ بره يذلا

 بويأأ نب ديز لفتغا ينارعالا نا مث هنع تكسو ديز هنمأف "ط نم ؤرما انأ لاق تن فر

 اذا تح ديز بامصأ ثبلف تام تح هتباد رفاح مري ا ا 0 هعضوف مهسإ هأمرذ

 هنم اوس تح هنوءلطي اوت لك دملا تلط قدي اذك هنا اونظو هودقتفا دقو هوءلط ليالا ناك

 يتح رثالا اوعبتاف ءرياسي بك ار رثأ هعم اوأرو هيلع اوفقو يتح هرثأ اوفتقاف هيلط يف اودغ مث
 |0170 هام ةركردات رشلا اوذعاو ءوعناق هلك ةلحاراا تحاط نأ اوفرعق الق .هودجو
 الجر باصأ دقو هنيبو مهنب ليلا 0 يتح لبنلاب مهتم عنتماف سائلا يعرأأ نو ناكو هب ا وحاصق
 0 ل تع

 رف ءافصولاب قلو عفيأ يتح هلاوخأ يف زامح كف بيكن ب ثرملا ينب نم همم 0
 0 ا حرج راج هكنف زامح نيع ينابحللا مطلف نايل ينب ناملع عم جم ضل لاا

 أل هتحححشف ينمطل هنبا نال نالف ينبرض لاقف كنأشام د ا ما 0

 كلو زا ناكف هيَ واذ يف ةياتكلا هحلغو بول نب ديز راد ىلا هتلوحو كلذ نه تعرق

 2 1 / تو وو

 ١ ستاندر ا

 اذسا دبل نسر" لإ ظني
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 ثيلف ريكألا نامحنلا كلم بتاك راص يتح بلطو سانلا بتك أ نم جرفل توما ب نا ا
 نع قيدص زامل ناكو هيبأ مسإ 1 'ئط نم اهجوزت ةأسإ نم:نبا ةلدلو نحل

 هن اىعوا ةافولا ًازاح ترضح املف زامح ىلا 1ك نام ناعم خور هل لاقي ءامظملا نيقاهدلا

 قذح دق 7 ناكو هدلو عم هدنع ناكف هيلا ناقعدلا ا 7-0 ا نس ناكو ناقهدلا ىلا ديز

 ناقهدلا راثشأف ايل ناكو اهفقلف ةيسرافلا دخلا اندم ناقهحلا تح تأ اق ةيبرعلاو ةباتكلا

 تكف ةيزازملا دالوأب الا كلذ ليش ير نكي لو هجتاوح يف ديربلا ىلع همجي نأ يرسكىع

 هنزكلع نم رطل غل ىيلجاو كله ىلا يرصنلا نامعلا نا مث ًانامز يركل كلذ ىلوتي
 نا ىلا ا ناكف زامحنب ديزب نابزرملا مهلع راش ًافهصني لجو حالا يرسك دقفا كا

 ككل و ندع لكل ةيودعلا ةيلعت تنب ةمعن زامحن ,دبز حكنو ع ءامسلا ءام نب رذنملايرسك كلم

 عش د يدع كو فا اف ديم ناهاش هامسف ن ؛أ نابزرمال دلوو 'يش يف هيصءإال ناكو رذنملا

 ناكف ةيسرافلا' باتك ىلادرم ناهاش هنبا عم ةاررلا لح رداد ع تا دا

 ةيرعلا موحصفأ و1 ام مهفأ ل نءجر يتح ةيسرافلاب مالكلاو ةباتكلا لمتيو هنبأ عم فلتخي

 ا اهلا ىلع مجعلا بعل متو دافرلا را الا مج رش باقلا هنعرلا معأو رعشلا لاقو

 طقسذا هيدب نيب 1 اهامثيف دم ناهاش هنبا هعمو 2 ىلع دفو نايزرملا نا مث اهريغو

 بضغةر> آلا راقنميف هراقنم دحاولك لمؤيثنالاو ركذلا معاطتي امامعاطتف روسلا 0

 نيزئاطلا ندم نم دعا سس دحاو لك مول هو نإبزرمال لاقف ةريغ هتقطو كلذ 95 5

 رخاو لك ادمتقاف هتفاهباكتم اطخأ نمو 0 أ رفا تلو كا تدب امتلخدأ اماَملتق ناف

 ناهاش تيبأو (هوج امههاوفأ تلف لاملا تدب ىلا اههعف اع اهالتثك ابمرو امهنم 0

 برعلان م امالغ يدن 200 كلذ دنع ناهام خورف لاقف هتباحص يف نابزرملا 5 رئاسو دم

 ىلاجاتحم كلملاو ةيسرافلاوةزبرعلاب مهتك ل سانلا حصفأ وهف ةقيرف ىو يف هفاخو 5

 هحولا ليم ناكو ديؤ ن يدع 31 ل نا لعف يدلو ىف هش نأ يأر ناف هلم

 اباوج مع ردع اوبضالا فرط ةدكحر هكا ,هجحولا ل ايمخلاب كرَبتَت سرفلا تن اكو نسحلا قئاف

 لهأ بغرف يركب ناويد قةعرلا 2 كو يدع ناكف نابزرملا دلو عم هتبنأو هيف بغرف

 بحعم وهو ةصاخلا يف هيلع هل نْدؤي ا يف نئادملاب لزب يف هوبهرو يدع ىلا ةريخلا

 يدعناكف 3 رك دل عفترادق يدعركذ نادل“ يح ذئموب زا>نب ديز 2 هلم بر رقد

 ذأ أ اذا ناكف ميغ ذء تدص كاذبهل العف يدع دعس ص هدّنع نم عبمج م اق رذناا ىلع لخد اذا

 نلكأو 2ك يا يف ماقأف 00 هلهأو هيبأ عمو 1 يف ةريخلاب ماقملا

 7 1 ءانااملف هلام فرط نم ةيدهب مور ا كلموملا ديز نب يدع لم يرسك نا مث

 عقو مث نف نوعنصإ اوناك كلذكو هكلم مظعو هضرأ ةعس هبريل ديرربلا ىلع هلامع ىلا

 رك ذ اهف هلاق رعش لوا ىهو مأشلاب هلاق امم ناكف رعشلا يف لاقو قشمدب يدع

 نوريج نم ىلا يشأ ةم * ود نم عزجلا لفسأب َداَددَصَو



3 00 

 نودْلا فرص روعرب الواوا * اننا نوح ربشال :يادنو

 نيحس ءام ةلم ةوهق * ريشب راك يف لومشلا تيقس دق

 : هلوق اهدحب هلاقام ل ناكمت

 مدقلا لوط اهريغ تححبصأ * مب تك راكلا كفا

 01 طخ لم ىؤتت يع ع .اماث نم نيفلا نيام

 ب يف اماح يزا فل * تقشونا اهفل دقاحلاص

 مهلع ناك نيح ىلا لح نال م .دبأ ع حاصأ حا ولا يدعو ةرطانا دسفو لاق
 للا نأ رقت املف ةحسدرام مهاومأ ن , ناكو مهف لدعيال ناك هال هلتق اودار 1 رذتملا

 هل لاقف ةريخلا ىلع هلق ناكو 0 نحر نإ زاح ني ديز يلا ثعب هلتق يلع 0 دق ةريخلا

 00 ككل 4 لة داق ةرللا لأ هلع عمجأام قنلبا دقو يبأ ةفياخ تنأ دزاي

 املف ادصن كولا: الو صالا اذه كلربسأ ينكلو ىلا لل هلا ناديز هل لاقف ماش نم ه 0

 هنم خيرتف رذنملا نونعي ملاظلا كدبع ىلا ثعبن : الآ هلا ولاقو كلما و سانا هياا ادغ 1

 كلم تيب 31 نو دنا هلاج لع هيوعدي لاق الع رش أ اولاق كلذ ن . ريخ الوأ م مط لاَقف كنتيعر

 لانقوأو زغ نوكي نأ الا هبا هللا ةريللا مأ نوكي الجراوراتخا دق ةريملا لعل نأ هربخاف ةيلااناو

 اولاو اب هريخأف رذنملا يأف كمن كب ا ر اولاق قومالا ن م كلذ يوس كيلا سلو كالملا مس ١ كلف

 لهال ناك 0 او ا قد تفيعام اهو ا ىلع ديزاب كلل نا لاقو 2 كلذ ليقف

 يدع لوش كلذ يفو رذنملل هورقأ مهافكللا عما ىوسكو لك ةريإا لهأ ليو را

 "اسالا دانواو تلا دمع مكلبق م لع دقانك نم

 ةريخلا نع ناك تالامدلال ةقان ا ديزا تناكو 00 نشل عع ةحاو ديو كلد م * لاق

 تاللاو ال لاقف رذنملا كلذ غابف اهذحا اودار ]كلل ايلف واو اهراو نح م را

 ديز نب يدع لوي كلذ ىنفتوحصلا حك ا هر ناك ام ذحؤيال يزعلاو

 رذنملا نب نامعنلا هنبال

 راح طاوذ انم فلا ميس موني # هب ا مل ءرملا ةلوأو

 6000[ يذلا نازرللو هانا قداضف رصف ةيدهب يرتك لع: قئادملا مدق ايدع نا مث لاق

 سانلايف هاقلتف جركل هريخ رذنلا من غلب و اب ءأا هج وتف هل نذاف ةريجلاب ماملالا يف 0 ا

 روي ناك هن كلر ركل ءركلع نادرو يه ف 00 100 0 عجرو

 ينأيو ةريطابوتشيو ريفجيف مقيف ةنسلا يلدف يف ودبي نين تكف كيلا لع مالا و ىزالاو ديعلا

 ىدبم عوبرب ينب دالب ىلع رؤيال ناكو نيس كلذك كف ىرسك مد كلذ لالخ يف نئادملا

 ىنب مهاك برعلا نه هءوالخا ناكو مهريغ مت ينب ءايحا نم يح يف لزني الو برعلا ىدابم ن

 سوماق ها ”ىش قورف هلامو قيرافت اهعمج اهعث هب قزلب ام وا ةرغلا عنف مظلاب قورفثلا )١(

 :تع كانخ ا ند "* ياسا انا ننال



0 

 نينيملا نذج زواجيال لمي هوبأ ناك كلذكو دعس يب دالبو ةَض ىب دالب يف هلبا تناكو
 تعلب نيحاةيراج تقم يحو رذملا نب نامحلإ تئادته جور د كل كل 1 ا مو هبا
 قِحاَلَ يلكلانب ماش ذو رام نأ لاق )اذه دعباهجيوزت ىف رك ذي رخو تدك 3|

 هينا كا 0 ديز تي يدعل ناك ل اق ىئاسلا نب دمحم ينأو ةيوارلا دامحو صاصحلا نبا

 ةلظنح نب يدع هل لاقي 200 خأ م طل ناكو يعلو زا رخآلاو ينأ هبقلو رام

 مهعم نوع رباك د نر تدب لح 1وناكو ىربك دع ينأ ناكو ىبط نه

 رذنملا نب نامعنلا هنبا لعج كل. امل رذنلا ٍناكو مهالص ن وازجيو عئاطقلا ممومطقي ةيحانو 1

 همأ 'دونحالا هلا لان ل نبا رذنءال ناكو هوبرو هومضرأ نيذلا مهن دبز نب يدع رحح يف

 انيرم ونب مط لاقي 5 ةريحلا لعام موق هابرو ةعضرأف بإب رلا مت نم مهلج نب ثرحلا تذب ةيرام

 مط لاقي هدلو ناكو ةريثع دلولا نم نيذه يوس رذنمال ناكو افا رشأ اوناكزا تل ىلا نوح

 0 كلذف مطامح نم بهاشالا

 فوسلاك ةودغ نوشك ة هر * ]ايف كاش رذت : 53

 كدف لهأ نم غئاصلا ةي ةيطع نب لئاو تنب ىملس 1 م ا أ نم نامعالا ناكو

 ةصينق نب ساياملا م يصوأ رشع ةنالثاوناك لب ليقو ةريثعلا هدالوأف اخو رذملا رضتحا املف

 لو اطل قلو ريشا ابلع اكلم كف هبأر يرسك يدب نآىلا ةريلا ىلع كلمو يئاطلا

 رشع يف 3 ةريخا ىلا نعال لاق رحضف هاضرب ادحأ دجي رف نعره نإ عرس رهو مولع ىلع

 رود ف برعلا َلَع اَولْرَي نأ مهم آلو سرفلا ن نه الجر ميملع نكلم الو ةرواسالا ن.افلا

 كح و لاقو هيلع لقاف هيدب نيب افقأو ديز نب يد ع ناكو مخناستو طارت يل 0١

 دلو يف نا دسكدلا كيل 521 مم ل لاف ريخ هيف دحأ مهف لهو رذنملالا نفى ن٠ يدعاي

 مهزأ 9 مه ررذحاذ مهلا ىدع ثعءف مهرضحاف مهملا ثعأ لاقف ريخ مهلك موو ةيقبل ردنا

 2 ضان اودارا اع م-يطاخ يف يتح ةريلا ىلا ديز نب يدع صخش لب لاقيو هدنع اعيمج

 كريغ كلها تسل نامعتلا ىلا لسرا دير نب يدع لع اولي اًيلك كاف يريدك ىلع مهب مدق

 لضفي ناك مث كلذب مهرتغا اما ينافةماركلا نم كيلع كتوخا هب لضفاام كذشحوب الف

 عماط رب ريغ هناو ناعنال اصقش معد ا ماركالاو لزتلا يف هيلع اعيمج هنوذا

 مكبايت رثخأ اوسبلاف كام | ىلعم ككخدأ اذا لوقيف الجر الجر مهب ولخي لعجو هدي ىلع سعأ مامت يف

 75 اذافنّواك أتام اورزتو مقالا 0 ,ةصو لك لا يف اًوطابتف اولكأتل.م اعطلاب مكل اعد اذاو اهلحأو

 اولوقفهننوفكت أ دسفأو ةعاطلا نع كدحأ ذش ناف مكل لاق اذاف من اورق نرعلا ينونكملا 3
 هما[ اق مارا ةعلع اك هلل نإ ةا وكف فرش يف عمطإ الو مكبارمل ضع ىلع ردشال انضد ناأاآل

 ما الل تسل ا ذأو كفا انقل ل رفسلا باين سبلإ هل لاقف دا

 ثرثلا , لك ألا ةرثكهبجمي يرسك ناذ كلذ لبق عوجمو لكألا يفدزو علبلاو غضملا عرسأو
 دبع الامو هما تل ىأز اذا امس ال اواهرش الوكأ نكي ذاق هلا قا رخال لأ يم 0



 تزجم نا هل لقف كتوخاب ىل نش كل لاق اذاف م لقف برعلا يني كم له كلت اذاو هلئثع هل

 كشغلاقف ءربخ يدع هب هاصوأ امعدل اسف دوسالاب انيرم نب الخو لاق زجحال مهريغ نع يناذ مع

 قوككعل وسع لو ىلفلو هب ك2أام لك نفلاختل ينتمطأ نيلوكحصنامو ةيدومعملاو بلصلاو

 ع 0 ركمو هيف ءاهد كلذ ناف نامعنلا ىلع ليضفتلاو مارك الا ن هك ازآ امكن رثيأل ونامت

 هثح واهتفلاخ ناو كنميرسكب ٍلعأوهو احصن ينلأي مل ايدع ناهلاقف ةليحو ركم نمولختال ةيدعملا

 دس لاقدنم هلو ن نم انيزرم نبا سبا امافيرسك عجرب هلوق ىلاو .انفصوو انب ءاحوهو يعدسفأو

 اولعفف ماعطلاب م 2 اعدف يلتعأر اماق الاح ريأرو مطاكو ملل مم ماجه جأ هلعاولذ دام افيرسك م6 --

 205 نا ةيسرافلاب يدعل لاقف هلكأ 0 مهنيب نم نامعنلا ىلا رظني لمك يدع هب مهسمأ ام

 برعلا ينيفكتأ هل لوقيف الجر الجر مهب وعدل. ل |ء> مهيديأ اولسغ املف اذه ىنف ريخ مهن دحأ

 مف لاق ب رعلا ينيفكتأ ناتج هر ناكل ىلا ىتا يح ىوخإ الا ابك ايكنك أمن لوقف

 00 2 0 رو كك يكل

 000 د نايس كادسأو ةعسب يف اماعط عنص اد نإ من ل تنال يب 3

 نم قحأ نأ ىدعاي انيرم نبال ديز نب يدع لاقف ةعيبا يناودغتف نما 3 ىناف ةجاح ىل نآذ

 بحأ ناكرذنلا نب دوسالا كبحاص نأ تفررع دق ىناو كلثم ناك ن نم هيلع ملا مل مث قحلا فرع

 ىلع دقحم ال نأ بحأ انأو هل“ ىلع تنك ءىش ىلع ىنملت الف نامعنلا ىحاص نم كلع نا كيلا

 حال 0 ناف يس : نمكيطعأم كسفن ل ينيطعت نأ تاكو 0 تردق و ايش

 هنعيوزي لك ًادبأ ةيئاغ هيغببالو اه الن تا ةعببلا ىلا ماقو كبيصن نم رفوأب سل

 النا وجع لاو ال نأ هنيه لثم فل انيرم نب يد- ء ماق ديز نب يدع غرف املف ًادبأ ًاريخ

 دب ز نبيدعل انيرمنب يدع لاقف ةريخاب 1 0 ىدح نامعلا جرو يقبام لئاوغلا ةعمو

 اكاوق تئر ناو عرج الف 0 ىدع نع ايدع غابأ الآ

 هلا 4 2 3 دمدأ د د_ةفريغل ربا اناك ايه

 كاوسدعبيالف بطعت ناو * ًاديمح رفظت رف رفظت ناف 1
 ت1 كسا كاع تار +1 ىمكلا ةمادن تمدن

 دسمان: نه كراثب بلات 3 الف رفظن ١ اذا امأ دوسالل انيرح نب ىدع لاق 3 * لاق

 ينتفلاخف هيصختنا كتر ءأو اهركمو اهديك مانيال ادعم نأ كربخأ ت تنك دقف لعفام كب لعف ىذلا

 ْ انيرمإ نات لكس لع امدرع الا كرا كلم نم ةدئاف كنانال نا ديرآ لاق دير اف لاق

 7 (| نم راصق انيرم نبا نم ةيده نامعتلا باب ىلعالا ىنأ ذاب موي رهدلا ف ن كيرف ةعيضلاو لاملا ريثك
 ' 0 يع كنرادا ناو انيرم نبا ماب الا امنع دك دك مح هيلع سانلا م 2
 ظ .يدعملاو 0 ل ين يدر لاه ناب كلذ عيشو هيلع ءاتتلا نسحأ نامعنلا دنع

 نا لو 0 هوعاانو هومزإ هدنع انيرم نءا ةلزنم نامعتلابف يطب 0 املف اذكهالا حلصيال



 هيلع سيال هنكلو كيذكل هنا اولوقف ري كلل دنع ايدخرك دآ يوعار اذا هباحصإ لذ قلي

 ىح. كلدب اولازي رف هالوام هالو وه هناو هلماع نامغنلا ينعي كلملا نا لوقبل هباو 8

 ا نا هب ونأو هنم باتكلا اوذخأ يتح هيلا اوسد مث ل نام رهق ىل نادل ىلع الك اوبتكُف ل

 كتيؤر ىلا تقتشا دقيفاف ينترزالا كيلع تمنع ديز نب ىدع ىلا لسرأفهبضغ دتسشاف هأرقف

 سجحم يف هبح تح هيلا رظني مل انآ املف هل نذاف يركن ذاتساف يرسك دنع ذئموب 41د

 | رعشلا نم سوح وهوهلاقام لواناكف س ىأ 0 )| لوقي يدع لم دحأ ةق هيلع لك ١

 كلا

 لاؤسلا فططع ءابنالا ريخي كلقتسنأ,و مامهلا نع ىرعش تيل
 لاحلا“ مول. اودهان ذا سنت ةنالاو ' لاملا .انراطحاانع نب
 لآ ريغ نك يرو 0 ومري سانلا كبنح يف ىلاضنو

 اجو مييلع ينرأو نمسا دير يذلا بيصأف

 لاق الا .ةتيم قلأ و 0 تنقش كل تل

 لافثلاب احرلا اوعق وأ داقف م * اعلا انتعرصل مولحم اول_خ

 ةئف.تازويكل تقوا

 ءارذ يف ةيفرشملا حولت

 85 رع ةسراف ر ادخدلا ةيقرسشملا لاخن يورو

 1 نولانال دازاعألا يف

 يدع نع لك 2 1

 ا 0 كمصخ هع تنكو

 مك مهلاعأ

 ا ا م-ملع تزفف

 الضف تردك ناب يرهد امو

 ينع نابسلا غابم 0

 ادقو ةساس ناح . يلنحأ

 يسح لاط دق يأ كانأ

 ءاسنالا رفتم يبو *

 ىدع ىلع عومدلا نرداس

 ىدع ىلع ةاشولا نرذاح

 |سعأ تش 3 1 تاطخأ ناف

 ينومتبقاع دقق مظأ ناو

 لذخمو يدقف دجي كلها ناو

 سوبحم وهو ًاضيأ لاقو اولاق ةليوط ةديصق يهو

 بيشسؤر نيقريقراوب

 بيشق رادخ دحفصاواجيو 3#

 ايف نوصملا بوثلا وهو
 بياصلاو 3 برو كيلع *

 نيالا ف هتتعديو أ نحدلا +
 بيضع موب يف كوكلس دقو *

 نيسملا“ ىلا .ءاحللا نيب اك

 برالا حدقلا ةزوف كجحاتب

 بيجعلا نم تيقلام نكلو
 بيغملا ةحيصتلا يوهم دقو

 بيطلا يدل نايلاو الغو

 برح نوحسع 5 و

 بيحللا نم ن : له دق قفارأ

 سرلا .زرخ :هناخ نتك
 بونذلا نم هيلع ا

 بيبحلاب يفاضملا ممددقف

 يبيصن نم كلذف رظا ناو

 بورما يف ىلاوعلا تقتل اذا
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 00 0 2012 ىرمأ ىلا ةطو دف يف
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 رس ح حيصلا رذان كو * ركتعأو انيلع لبللا اذلاط

 0 هنم لعام يوف *« ايوان يدنعم طا 0

 0 مالا نظام دقلو * هلم هف ليلا نأو

 2 خب ملا يروا ينم * يذقنا يدهلوط ضل
 يملا قادج او يقاذرل ا> #* قراط نكلو قّدعام ريغ

 ( اهف لوهو )

 رذتعاف طف اخدق نمل وو * اكلأم ىنع نامعنلا غابا

 00 0 ا لع اح لقا قنا
 رعشلا يفاو هنمل نسح * لكيه يف هؤاش> ادع

 رسما علا نم هللا يدلو * مكادعأ نءلغااتلحام
 0 اذ! وح يملا © هعظعأ نراك :نوكمال
 كا هم ينل نوحي * هيحو ينسي ريحا دعب داع

 ا رحل يف كل * اهنأ ل يتلاىمعتار كذاو

 ( ةليوط ةديصق صو هل لاقو )

 اتلاو 7 ناطفت يبان ع كلام ى ةرافعلا .غلبأ
 راما الا ناصفلاك ت 3 * قرش يتلح ءاملا ريغب ول

 يراهو ليل كردأ اح د يره ليخد نعىر رعد تبل

 ىراصتحاو ن>سزاك امار حو # 8 0 | 1-3 ادعاق

 ىرابطصاو 8 ناك يوندو * مكلوأ اير ل أ

 لسفلا اعأو انش ءدنع ىفت آلف هلا اهب بتكيو هف اطوقي ناك ةريثك دن" اصق يف ينكلا ةلآور هذه

 حاصيام الو تاتا ديم لااا 0 ناحعنلا ىلع مدق ال ديز نب يدع نايك كنان: يملا

 0 الو كب عنصأ فك ىدع هل لاف هئم الام زكأ ماكو ا هتوذإ مدآ ناكو كلل

 10و ندرق نإ ىلا ضم انب م ة هل لاتف تنأ هفر تامر ةليح كل فرعأ ام نامعتلا هل اقف

 نب رباح انمآف 'ىشش ىدنعام لاقو اهعذر دب نأ يبأف الام هنم اضرتقيل لعق هنود نب نم ةريخلا 0

 تدان نايلل نب ريو نب نيطب نب مالق نب سوألا ىن ؛ دحأ فقسألا وهو نوعمش

 عبارلا مويلا يف ناكامافر اممةسيو مذ خذي انا #1 دع ادط جاق الامدتم اضيرفتساف سك نبأ

 دنع يع ىلع نامعنلا اهب نيعتسي مهرد فلآ نيعيرأ انضرد ىدع هل لاقف ناديرئام امط.لاق

 مهرد ىل يرجال مرجال رباخل نامعنلا لاقف اهايإ اهاطعأ مث م نوما دع كل لاك



 (؟ة)

 نام.اةصق نمرك ذ مث ةريملاب ضيبالا رصقلا بحاص وه رباحو لاق تكل انأ نا كيدي ىلع الإ
 نامعلا سي> ببس نا ةصاخ لضفملا لاقو يلكلا نن هرك دام لكم انو نباو يدعو هنوخإو

 هباك اور يدغتيو هنلا نكري نا او نامت 0 موي تاذ عنص ايدع نا دير نب يدا

 ىح اوبرشو هب اأو وه هدنع ىدغت 0 هستحاف انيرص نب يدع هضرععاف هيلا نامعتلا كا

 0 ما ةهاركلا يدع هجو يف كا كلذ هظفحأف هيف لضف الو ىدع ىلا ىر مثاولك

 نانعللا لفي نم كلذ. يف ةيز نبا يدع لاقف هلزن» ىلا عجرو

 كلاع ىدوب انيدح ندم بو اندلم تيا

 لاك وأ كرمال د !ةكوصم نواعألاو لل
 كلامشوأ كنبع ىف كركمأف 2

 دقو هناي , نأ ينأف هلوسر داعأ مث ا دك يبأف 0 نإ ع ىش تاذ نامعتا لسا لاق

 يف حو نينصلا يف هسيخ هيلا هب يهتن ا نم سيسف هب يضآو يضاف دير نإ

 هل هلاق 6 رءشلاب هيلأ لس يدعو هس

 قالخلا حبسملا هحو ريغ * قاسبنونملا ىلع يشسيل
 قافشالاو دولا اذيدكمر اناجاف نيئمآ نكن نا

 قاثملا دقعع ثنحو ف * رالوظلا نءيردصىربف

 قاعشم اندول تبيح يف نت رف يذةرايز قءاسدقلو

 قانعالا ىلا اهئاتتيلو ينتخ رالا ف نيم افا

 (12قالولا يف نم قان ءلايتاؤيال# ديعب ريغ ممأي يه مهذاف

 0 اذه ا ند 0 هللا اشي نا 0 ا

 0 اوت دن دق هوننو د 0 امال 0 اهف لوشو

 قارعلا نمتيتا نا يتوخإ * الوسر ابأف رهسم الا اي
 قانو ديدش قاوم يننأ ن ةاخاأ غلباو ارماع اغلبا

 قالن 0 لك ءرااو سر #* الا ىنقريساطسقلادي دحيف

 قالخ تاحضنم باسو #*# لولغو فعاض٠ ديدح يف

 قالطنال تزه>دقاريعزا * ؟اخااوكف مارا يناوكراف
 ةربلا يف باصافزاسغ نه لح رلبقاف نيرحبلا ىلا نا نامل 0 واعمج | اما ارخلا ر

 برزعءلاو 311 كا 1 * 58 لعشاف 00

 عسر ليال ةدنصقف ياسا تدلا اكهو 0

 5 امد كك 22
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 هنعا رميف كرام بيزملاو اهناطعا ىلا ةحؤرملا لبالا حورملا

 بشن هودالا نحتصو + تاس دل و
 سو ة موسم اهحرب #* لافاال ةمدغلا كالتالا

 بيتع اهيغاصأ وجرت: 52 60 هبتب اددق و امحرب

 رعشلا اذهب يرسك عموهو نادل لل ب تك ديز نب يدع ن حد لطاماف اعيمج اولاقو

 رعدقام ءرملا عفنيل هو * هبت - ىلع نبأ" .غلبأ
 مدام اقثو هب تك د١ < اًوفلا قيقش كاخأ نأب
 ْظ اماز قح انا ع دما يف قثثوم كلم يدل

 مرتعيام راع دحي ملام م # الغلا بدك كنفرعأالف

 - اهف نضل ةليا مل 03 اننأننا كضرآكضرأف

 ىلإ هرج هيلا بتكف لاق

 فيعض فنيلاالو عايز * اءالف نامزلا كناخ نكي نا

 فوي.لا ءيضتاهف انوحطاؤو * اح مهنا وا هلالا نيميو

 فوفكم اطان رس حيحص تا وملا ةزمح ةباحم دعزر :تاذ

 000 نملعاف * ا كت اهنح يف تنك

 رط وأ ةحاحجل دالت علم مل كنود تاس لاعوأ

 0-0 ام دب ينام مل * ايف كيلا غيطسا ا

 فيرا بوصيامكينميال * عومخل فلاهللاو ىتعي نا
 فينعتلاو نامزلا اذهزنع # دس ىنمتناويداعالا يف

 فوسأ قي دصلا ىل ٍلعع ورجل * هلعتع زحنكايردعلو

 فوطأ اهف كاورش لياقل 2 ينارع كلم ناليرمعلو

 نامعلاىلا تكف ربخ هقرعومرمأ يف هءلكف يرتك ىلا ماق ىدع نايك أ ارئاعتف ا اولق

 نامعتلا ينأف أ يف كيلا_تك دق هنا هيلا ناءعلا ةفياخ بتكو الحر هعم ثعبو هقالطاب هرمي

 ناك دقو لوسرلا ءاحو ع يبأف ةعاسلا لقا هل اولاقف ناسغ ف مشو ةليش يب نم يدع ءانغا

 لخدا هل لاةف نيتصلاب ا هيلا لخديف يدعب اد نأ عا هانرو هيلا مدقت ىدع 0-1

 كدتع اف كلاسراب تح دق كك هل لاف يدع ىلع لوسرلا لخدف هلثتماف هب امال رظناف هيلع

 قدح باتكلا ينطعاو يدنع نم نجرخال هل لاقو ةيئس ةدعب هدعوو 0 ىلا ىدتع لاق

 باتكلب كلما ل نأ الا عيطتسأالا لاقف نلتقال يدنع نم تحرخ نا هللاو كناف هيلا هلسرأ

 لحد يردك .لوسر نا نامحلا ريح ادع نم كانه ناك نم عضعب قاطناف هيلا هلص وَ

 ءااهرارق ىةدعلا تراص ىإ ()



) 7/0 : 

 نامعتلا هيلا تمبف كريغ ألو تناادحا انم قتلا ل لاول نأو هب هاذرو ك1 ء ىلع
 او 7 لاققفهيلا باتكلالصواف نا.عللا ىلا لوسرلا لخدو هود مث تام يتح ه ومقف ءءاذعإ

 هع رشا تا لخ داف تحبصأ اذا هللاقو ءانسح را اهذ لاثئم فالا ةعل 3 هل رماو

 راخأ ىلع 1 مو مايا ذ لب م تام ل هنأ سرملا 00 ندسلا لخدف 5 ا اماف

 تاتو زم تكي ناكل كاك نامعتلا ىلا عجرف هنول هتهارك انفع دقو هنم افوخ .كلملا

 هل لاَقف مايأ د - متام دك هنأ رك ينمو ناحسلا ينزحش مويلا تلحو يحوهو يدع. ىلع

 2 5 ثيحلاو ةوشرلا تدرا كب كسلا تبذك لبق هيلا لخدتف ىلا كلما كب ل ايفا

 عجرف هيلع مدقي نأ لبق تان دك ةناالا ىرتك ريال ناد ا 20

 يذيجنلا لعوامل + ةذع لحدا نأ لق تام ذق اددع تدحو يا لاقو ىو ىل لوسرلا

 هديص ىلا ج رخ هنأ مث 0 هد هن م مهباهو هب هاع هؤادعا 0 ه سمح أ هياع لع فرعو

 يدع نيديز انأ لاقف تن نم هل لاقف هش يرد ءار اعلن دير كل لاقي يدعلانبا ىتاف موي تاذ

 نا 0 هلاصوو 2 هبارقو 0 رف هب حرفف كفر مالع اذ :اف هماكف ديد ان

 هنم ديالام هباصأق هو هجعصن يف كلما هب ا م ناك ايدع نا يرسك ىلا ب ك١ هزهحو هيبأ

 الحر دقفل 35 0 كلملا امأو يبيصم نم اد هب بصل مو اهلجأ ىغقناو 0 تعطقناو

 هت فلل اةمدنل ل يهنأ رهنودب سيل هلنبا غاب دق ا ن.نلامظعايِإَح هنم لنلا لمجالا

 ىل يذلا وهناكو نا لمع نا كلذن ع الو عفت |او ه1 هين أ كلما ير ناف هيلا

 | ةفيطو برعلا نم هل كناكوي كلل روما ضاؤخ يفو اهترومأ قلو 0 كا كلملا نع ةيتاكملا

 مدالاو طقالاو ةسبانلاو اني طرا ايلا امالذ هل نالعخ نار هس ٍنارهم ةنس لك يف ةفظوم

 يدعن  ديز عاواملا لف ىدغ لمع اذه ناكو هل كلذ ىلي ىدع نب ديز ناكفأ برغل تاو راسو

 ىلع كاودد كلذ ىلع 1 هلع ا ا ناكلا ن ع يرسكه لأس مقوملا اذه قفل

 كولل تاكو هلا همنا هيلع لوذدلا رث 2 اك 1 هيلع 0 ناك يذلا قل

 َتَدَ»َو اذاف ةفصلا كالي نيضرالا كلت ف نودعس اوناكف م هدذع 0 ءاشنلا :٠ نه ةفص متبل

 كلحلل ادب هنا مث مهدنع اهتونظي الو بر اا اونوكي ل م ريغ هللا لا

 لوقلا كلذ يف وهو يدع نب ديز هبلا لذدو يحاو :ل| ىلا اهب تكف يعاو|ةفضلا كلت سو

 دقو ةفصلا تارقو هل َنيلطي ةوسأ يف ت >< دق كلما تاو ىلا لاق مث هيف هيلا لخد مف هاف

 قر < رك |هلعازو هضاخام ا هبا نه نامعألا كديع دنعو افراع ردملا لا 5-1

 هكا نا.عنلا يفو برعلا يف "ىث يش نار كلا اها لاق“ عرف بتك اف لاق:ةفصلا هذه ىلع 5

 هر ا مبا كلت رك كك ا ف محلا نع ء موفنأ يف اومعزنومّركتي مهل مهن

 رعلا موغي كنان خ ا ١و كلذ ىلع ردقب مل هيلع انأ ٌثمِدف نإو' نع ريغ

 اقلب تح هفضل نك رل 5 لع ديز هب جرش امه ١ دإَد هو ثعبف هبحنام غلبأ يتح

 اواو هب | او تلو هل ءانث ىلا جاتحا دق هنا:لاقو كلما مظع اظعأ" هيلع لخد املف ًةريخلا ىلصه
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 نا ةفصلا تن :اكو اهم انتج دق ّْن 00 لاف, ,ةوسنلا» ءالؤهام لاقف كيلا ثعبف هرهدإ كفادك
 6 ىأ نب رك الا تدل لع راغادإ .ا ماصأ ناك ةْبراح تاور ىلا يدها ريك الا رذنملا
 نوللا ئه : قأللا ةلدتم ةيراح كلملا ىلا تمت و دق يا لاقو اهتفصب ناورشونأ َّكأ تمك : يناتتغلا

 ليقملاةيهش دخلا ةليسأ ءاحز ءاحرب ءامش ءاونق ءانيع ءارو>ءاجد ءالك ءافظو ءاِرق ةاضيب رغثلاو
 0000000 101 دما هنو رع ءاطيع ظرقلا يوهمت ةايمب ةماحلا ةخبظع رعشلا ةلثت
 جادو جاشولا يئسغرصخلا ةصيمح نطبلاةرصاضزانبلاةطب تسكلاةفيطل مدعملاةةسح دضعلاو كسلا
 الكا ةجقم قاسلا ةمسقم نيك الإ يح فداوزلا كاراإن هيفا ءاقأ' لفكلا ةمار لاقالا
 الو ءاسنخم تسيل ديسلل عومس درجتملا ةضي ىئحضلا لاسكم يثملا فوطق مدقلاو' بمكلا ةفيطل
 رصتق لالا ا هكر ةميلح ةئيزر ةيبح سؤ يف ذغت مل ندفنلا هارد رع تالا ةقيقر ءاعقس

 ١ مأرف ادلى ومالا امك ًادقا مايبق عام نود امايصغب ينغتستو اهني كم نود اهبأ بسن لع
 نيزتهتنكاس توصلا# وهز ناسالاةءيطق نيفكلا عانص ةجاحخلا لهأ لمع اهامعو فرشلا لحأ يأر
 تدبدنو اهاتنجو ردحتو اهانيع قامحت تا كرت ناو تهتشا اد ١ نا ودعلا ناكتو لولا
 تايثاب ىعأو ناو رشونأ اهاققلاق تسلج اذا كرمأب الا ساو الو تق اذا ةيثولا كردابتو اهاتفش

 ةفاو رهرعا نا ع رسمك ىلا كلذ ا هد اعوراود اتاك 0 هئيواود يف ةفصلا هذه

 سراف نيعو داوسلا اهم يف امأ عم لوسرلاو دب زل لاقو هيلع تقشغ نامعنلا ىلع ةفصلا هذه

 رقبلا يأ ناواك ةيسرافلاب هل لاقف نيعلا واهملام ةيسرافلا, ديزا لوسرلا لاقف هتحاح ىرمذ هب غلب بام

 بتكي مل كيلع قي اذه نا معولو كنم ارك كلما دا رآ امنا نامعنال طز لاقو لوسرلا كسماف
 ديزا لاقو يدع سيل كلما لظ ىلا نائم ىلا 5 0 هوب اعبازناف هب كلا
 31 اع كللا قدمأ ةعم مدق يذلا لودرال ديز لاق يرش لا اعجر'املذ كلملا دنعينرذعأ

 هيلعدأ رقفكيلاهباتك اذه ديز لاق ىرسك ىلعالخ داماف هيف كيلا ولو كئيدح لد هيدخ اس قاف

 ا «كاذناو مه ريغ ىلع م ماس مهفضب كتربخ تن ا ,تتنك ىذلانبأو ءرسكةللاقف

 2 رأى ِط ىلع حابرلاو مومسلا مهراثباو نثانرلاو عبشلا ىلع يردلاو عوذلا مهرايتحاو

 هتبفاشم نع كلما م 31 ]ل6 لانا ل نك يذلا لوحرلا اذه لق نجلا اج وعسل مهنا تح
 9 لا رش يف ناكامأ :لاق هنآ كلا اب أ لودرلا آل لاقف لاق امو لوس را لاق هب تاحاو لاق أه
 دز مل هنكل عقوام هن هباثىف عقوو هبجحو يف بخغلا فردا ان دنعام تاطي ىح هيقكام نيراقو

 يتحمالكلا اذه عاشو باتتلا ىلا هر أ راص م اذه نم دشخأ 5 دارأ دق دنع بر لاق 1 ىلع

 لقأنا انك ءانأ د عقوتيو دعتسي نامعنلا لعجو كلذ ىل ارهشأ 007 تكسو نامعنلا غاب

 0 ل قمن هب هلع ىروقامو ةحاللبب لمخف هنأت 1 ني- قاطناف كيلا ةحاح كلملل نأف
 2 يطا تنكر كارعاو الحر هل'تدلو دقو هدنع مال نب ةئراح نب دعس تنب ةعزق تناكو

 الول هلاولاةوهيلع كلذ اوبافدوعنكيو نيلبحلا 0-5 لغاعط نامعللا داراف ةيراخأ تب 5

 برعلا لئابق ىلع فولي لاو هب انل ةفاط الو يزسك ةاداعم ىلا ءانب ةحاحالا هناف كانلتقل كرهص

 م. ميبل#

 دييو- و دعس

 / دا روح اع 770 /

 "طعن نيكني خيرو ةتنيثا



 هلاك هن كعم التاق تتش تأ واق نيبع نب ةميطق نب ةحاور ىنب نأ ريغ هلق مهم دحأ سيل

 ل لبقاف ىرستكب مكل ةقاطال هناف مككلعأ نأ حا هناك ل ركل سعأ يف مهدنع (

 نب صاع نب دوعسم . نب فاعل ليقو ةصسق نب 'ىناَه تلف ًارس نابيش ىنب يف راق ىذب كزن

 نيد يذ ل يف ةعيونم دلمو تنبلاو 1 0 كاتو نان لهذنب ةعمر يأ نب ورم

 ةلبالا دوعسم نب سنق عطأ دق ير 0 ناكو نيد لا ىذ دلخ نب سف نب دوعس» نب سدقل

 ف ةيوارل || داح لاقو ع هنم عنمي امم هعنع تاه نأ لعو كيذل هلهأ هيلا عقدي نأ نامكتلا

 عنمأ ام كمناقتانأو كنامذ ع ئمزل دق هل لاقوهراحاف هريغب راحتساك "ىناهب راجيتسا امنا هنا هربخ

 0 هنال كحفان 00 َلَحر ندد الا قربشع نم يقرم هتف يدل ىلهأو يسفن

 لاقفباوصلا هتكلو يترواحم نم هديرئامع كيفدال كبلعهيرشأ تنل كلعأر .ىدنعو ككلهمو

 لزان توملاو:ةقوس كلملا دعت نوكي نأ الا هلع نّوكي نأ لخرلاب لمح ىعإ لك نا ك7

 -- نا اذه كاملا دعب هقول عرج نأ ن هرج ارك تع نآلو دحأ 07

 ازي نع اكلم تدعف كنع حفص نا اماف هيدي نيب كتسفن قاأو المو اياده هيلا لاو كيحاص ىلا

 سيمت و كلام كك انو اهباذكفطحو ترذلا كنتم كب كل نأ ٠ نم ريخ وللا كباصأ نأ امأو

 ىل صاخي ىتح نيملا صاخيال يتمذ يفنه لاق يمرحب بكل اقخ ارورقم لش وأ ار 0

 اسرع و نمل اس تاك وا راتخامث هزواجأ ناو حيحصلا يأرلا كيبأو اذهلاقف ينانب

 دودو تابخوو هيلا رئاص هنا ةملعي وردم هيلا بتكو يرسكحلا اهب هجوو هدنع تناك ًافرطو

 لا يع و رك ملهناو كلذب هربخافلوسراا هيلا دامف موذقلاب ةرعآو يردل < اهامقف

 احا كيا نإ معن أ هل لاقف طإاس ةرطنق ىلع يدع نب ديز هيقل نئادملا 0 0 اذا تح

 لاقف كيب أب ك دك طق يلمع اهلتقي مل هلق كدقأل كل تشع نئل هللاو امأ ديزاي اهلمفأ هل لاقف

 بايلابهنأ يرستكغلب املف نرالا ر ملا اههطقرال ةيخأ كل تيخآ هللاو دقف معن كنأشل ضعءا ديز هل

 هف تاق كانه نوعاطلا عقو يت> هيف لزب لف نيةناخم هل ناك نحس ىلا هب ثعبو هديقف هللا ثعل

 لحجر اَتحن ةاقلا يلكلا نبا لاقو هسبح يف طااس تام لب نويفوكلاو ةيوارلا ( دامح لاقو )

 ىنعالا لوقب اوجتحاو تام يتح هتتطوف ةليفلا

 2 رع وعر تالا الج ع هير. توملا قم حااكو كادت

 دل ول د اسوم لَ ل اولاقو نيقناخم تاف هنأ معاون ده ركنأو هيلع قتلا ق0

 | راق ىذ ةعقو بيس هلق 6 ذئايح برعلا هل تدضعو مالسالا ليم نيحب كلذ دعب تام اعأ هناو

 لاق ىلع د قرا املا لك نيل نا ينأ نبهللدبع انمدحلاق مووت

 ناك لاقهيبأ نع يبلكلا نبا ماشهينثدح حابصلا نب ىلعلاقلاق هيورهه نب مساقلا نب دمت ينئدح

 ءيب سعأ نا ا ا نب ديز نب داح نإ ديز نإ يدع

 نب دوعسمنب ثرحلا نبور# نب ةعبب رن رن نبىدعنإ ور< نبسقلا ءىمأن بنامعتلا نبسقلا

 تحشل 52 نب ةرم نب .ثرحلا نب نب يدع نب كلاءوهو مخ نب ةرامت نب منع نب كلام



 لوش اذو ناطحقن ؛ برعل نب بدع قه 0 نالبك نب دز نب بي مع نا

 قراو بصأ هلق رسكس# * قاع دنهنم ءاشحالا قاع

 لوش ا مفو ةليوط ةديصق يهو

 دفمو حوصن لك ىدعدق د دم 0 تعلن

 5 لوي 0 امفو ةليوط ىهو
 00 ار>بف احور مث * اريسعتلا ارك يليلخاب

 1 دك ىطلا اح نأ نيبلا# دنا رايد لع يناح ىع

 ناك الاق ا ,ى دلاخ كلد دو كك يبأ نبا 0 اهحوزت دقو يلكلا ن هيأ لاق

 هد ف كح فدةدتكلا ةبرام اا ا | اهأ ءاسن لمحأن ل كده نا اهانإ هفشع تاس

 كلكأف كلذو ةنس ةرثع يدحا ذكاح اهوةعيبلا يفب ا ةءالث نيناعسلادعب وهو حصقلا

 اطوخد قشاف باش يب ىف دئموي نامعنلاو رذنملا ىلا ير + ةيدهب دكيح يدع مدق دقو زذنملا

 هل 00 ةلفاغ يهو يدع اها. و مسجلا ةلبغ ةماقلا ةديدم ل برقتيل يدع اهاذد دقو ةعبلا

 اذه . نامف اعاو يدع اهاربك الذ ابا نلقي نق ل لقم ا 0 مر اوج ناكدقو اهلمأت تح

 ع ده تأر | هلق هلى أت سك ردن ّ ًايدع 1 :6 ةبرام اط لاش 50 هك لحا ند

 سيلفا يدع نع ا ف دنه ب 0 نوضعل تلانو اهراود تبسو اهم اع كلذ قش املا ر اظن

 تفصو ىرج امع را ند ادهن ةيرام تنظو لود دعب ناك املف 0 كلذب ربخحال الوح

 ندو بهأورلا نم اهم نم امل تفصوو ححصلا وهو اهون ةعب موُداك نب دلاخ لاقو ة ةهمود ةعسب اهأ

 الأسف اهنايتأيف كل نذالا كا لا تلاقو 2 ام نس>و ةريأا يرا وح نم اهمتأي

 كك دمع هاشناخ رفزناك املي نلف نداف : ريطادن ري>اف يدع ىلىلا ةيرامتردايو اهل تنذاف كلذ

 مسيملا نسح نيئيعلا واح ةماقلا ديدم د> 0 يدع ناكو 2 هلم 018 ملا 00 نو لا هأنأ

 اذهىلايرظنادنط تلاق ةيرام 8 املف ةعرلا لذ دف ة ريكا ناتف نم ةعامج هعم ذخأو رغللا ىت

 تاق: ن ىدع تلاق وه ن 5و تااق اهربغو ج لا نم نيرئام 10 نسحأ هلاووهف يا

 ثسمجح ن نم طقلار امو كفر 3 نمو تلاق بيرق نم هارال هنم توند نا ىنفرعي نأ نيفاخنأ

 امو هتحاصفو همالك نسحو هلامح مولع عرب دقو ةودم ندلا ناملا كاع وهو هئم تنذذف كفرعل

 اهل َتلاَقُف اهبيحو ف هتادو امام ةيرام تفرعو هيلا رظن تبهو هنأار 1 تاهذف بانشلا ند هيلع

 هل تضرغت نعل ناكاملف اهلاح تع فرصناو 4 وهو اهنش هتعس دقو تفرصن اوهتملكف ةيلك

 اهيرك ذالاق كيلا ةحاح تلاق كل. ادغام اهل لاقو اهءاكيال كلذ لبق ناكو اها شهاهار املف ةيرام

 70341 لامن لعم ةواخلا اهيناح ناو ءاوهت اهنا هتف رمف ءاياكتطعأ الآ اش يلاستال للاوف

 دع نيناعسلا سوماقلا ّق لاق مايأ ةعيسسل ةهدلفإ وه لد مايأ ةنالثب نين تلا كفل هلوق )01(
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 نيينبامأ تلاتف ادنهتن فت م * اماع عقوو ةريخا يف 0 توناح | ما داف كلذ ىلع هدو |

 اف ت تلاقهيلع نيفرمثت و رمدقلا نه يف كو 00 0 تلاق هب ىل مك وتلاق ايدع ير 2

 ىلا هيلخدت مل نا تلاقو توم 3 تدك هيلع دنه تفرشأو هاباق ناكملا كلذ ىلا هتدعاوف

 كلذ تيس ناوهن تفعتدق اهنأ ترك ذوهتقدصو اهريخ هتريخأف نامعتلا ىلا ةمالأ تر اف كلك
 ودنا تقكو تالنو ابل لاقت امو عل ٍتحضقاهباهجوزب مل نا هناوحصفلاموي يف هايأ ايد

 تفرع ميال تدع نه كلذَف لاخا انأو 1 0 3 ا بغرأ وه تلاتف كلذب

 لاق كدار ريغ هناف هيلا يطخاف هنم بارمشلا دْحَأ اذاف ةعدأ تلاقؤ ريخعا هتربخاف ايدع تنأو 0

 عنصف هعم هنم تغرف 8 اذنه كل تاكا كلف ان ةو ادعلا كَ نورك كلذ هضغإ 3 يلا

 يدغتينأهلأسفن نينسالا مو ُّط كلذومإيأ ةنالاث حصفلا دع نادعتاا يف 5 مث هب هف لفتحاو اماعط يدع

 دعب هيلا ابءضو ةهحوزو هباحأف ثاحعناا كال مطخ بارشلا هنم لحامل لعفف هباحأو وه هتك

 فورعملا ريدلاىفامسال تسحو تروهرتذ نامعتلا هلق يت> هعد ا موثاك نب دلاخ لاق مايأ ةيالاث

 يف تستحاو اهسفن هتعنمو نيثس ثالث دعب تيهرت لب ىاكلا نبإ لاقو ةريخلا را دع ريدب

 اهطخو ةفوكلا ةيشش نب ةرشملا ةيالو يف ليوط نام. مالسإلا دس اهتاذو تناكو ا 0

 نب ماشه نع حارضصلا نب نع اةثدح لاق دعس يبا نبا ىنثدح لاق ( ىم 0 هند رف ةريغملا

 ةفوكلا ةيواعم هالو امل ةنعش نبا ةرتذلا ع الاقّيعاطقلا نب يقرعثلاو هيبأ نءيلكلا نبا نع دم

 ايي ا تطتماو ل كك اماع ندا ناد نامعلا تن ده لع لح دو هل رد

 لام نِمٍةَلَصْح يف نأ. تملع ول سيلصلاو تلاق ايطاخ ةلمع لاق كي ءاحام هل تلال 2مل

 ةذقل نك نامت دلع تكلم مساوملا يف لوقت 51 كنكلو كتحال قركلنكو 5 1

 امفلاقو فرصن اوةريغملاماةفديلا 0 الفتح ااقّلاوىأ لاق 5 اذهأ كد ونعم قحيفهشبأ تحكنو

 ا ةتاان كرد هللا *“ الاخ شت تدنمام تكرذأ

 ناهذالا هقن كولملا نا * هنهذةريغملا ىلع تددر دقاف

 * ناعذالا ةيطب كولملا نا * يرخأ ةياور يفو
 ناسنالا ةلاقم ريخ قدصلاف #3 يك ماف تقدص دق كب بح دنهاب

 ارا ا :اوةماعلا ءاقرز يوهم تناك اهنأ دن يف حابلا نت ىلع ريغ واكل نببأ نع ىور دقو

 برعلا نه «موقاز رهف نيالا مرسم نم سنا ىرت تناك ءاَقرّرلا ناف برعلايف ةأرما كح

 لع مهيار عمتجاف ءاقرزا| عم لوسولب م فك اؤلاق اهرظن ةفاسم نم اونرق الف ةماقلا

 0 هتقاط رادع من٠ دحاو لك عطقف اهامح اذاسرافلا امنه ةرجش 07 رح اوبل

 1 يرأ تلاقر اهنلا 0 ءاقرزاي نيرتا٠ اهءوق اهل لاقف لعفت تناك اك تف رمشأف

 5 م موقلامهحبص اوبتما الفال ارنا تا كنيعكتب ذكوأت بذك اولاقق

 قا تلاعف 23 تاكسف ادوس ًاقورع اهف اودجوف اهنيع اوملقف ءاقرزلا اوذخأو ةميظع ةلتقم مهنم

 تبهرتف اهريخ ًادنه غابو مايأب كلذ دعب تتامو هنم اذه لملف دجتالاب لاحتكالا ممدأ تلك



 0000 ل[ ىورو تنام ىسهق تءاقاق.ن الأ ىلا دنع ريدي فرعي اريد تذبو حولا تنباو
 لاق اهةلط يح هب لزي و اهقالط ىلع اهرمأ يف ههرك أ ايدع س ت11 نامشتلا نأ يبارعالا نبا

 ءاململا نكذ اذكه ور ناكو ا قدرا اذ هرهد ديز نب يدع 0 بيبحنبأ

 اا 1 ف ى هلو كلذ نف دنع هبا جوز ناك هنا ترعلا ةاور تلاقو ةرلأ لهأ نم

 : اهف لاقف * ران ءوض ءاثع ينع ترصبأ *
 ىراوطصاو مكن مناك يوندو # يا 0

 داس كاما تيلا تلمح * ابا ماع اا

 تايشو نان هلع نكد لاق درا معار | 12 لَك كوكا ى < نب دمح 00

 رحب ةعرز وبأ اننادح لاق لحتلا بوبأ نب ئحي < ينئدح لاق دم نب ماثه ان :هدح لاق يرفةصعلا

 لاق عا قرعأو كلوش هللا دسبع نب ربرح يد تءءس لأق ىجبلا هللا دبع نب ريرج نبأ

 فو رعءم ىنثدح لاق هللا د لكلا ذانز نأ دير نا دع انربخأ لاق هللا ديبع 0

 ظفلو هللا دبع نب رير> يدجح تعمس لاق ورم نب ةعوزريفأ 0 تن ىي < نع ذوبر> نبا

 كلذ لبق ناثوالا دعي ناكو نامعللا ريصنت يبس ناك لاق من هتياورو هللا دبعنب دمحال ريخا اذه

 ةعمو ةريا رهلغ. هرج 8 دق ناك هنأ ريك الا ردنملا نإ نامعنلا ريخ ِق هللا كيمع كب 0 لاقو

 ام ىردبا نءللا تبا ديز نب ىدع هل لاف اهرهنو ةريخلا زوظ نم رباقملا ىلع رفدنز نب ىدع

 110 هل لاقت ما ىلا دنع نب دحأ لاقو الل لاق زراقملا هاته لوقت
 نودجلاضرالاىلعز * وبلا بكرلا اهيا
 نونوك7 0 م * و انك متأ 3

 كرفت كل كايف دج ىف ليوعلا لاو
 انوريصت انرص اك فوسف هد # انريغف انيح منك امانك

 الا كل لغرف يرحا همجرح عود مث اريسي كلذ دعب ثكفف ةقر هتلخد دقو فرصناف لاق

 لوذت اهناف لاقال لاق رباقملا هذه لوقتام ىردنأ نعللا تنبأ هللاقف ىدع هعمو
 كاوز نرت لع فوم هاو هيه ثدحلف انار نم
 لالا مص هب 2000 يتبال هدلا فورصو

 (؟لالزلا 0 22 نع [ىحاكاذق بكر بر

 لالخلايف يدرتل يلا داجو * مدق اهلع راما

 لاحت ريغ مهرهد () يم ١+ نددحا شع رهذاورم

 نامعنلا وهليلةقتوم ةرحش لظ يف ديز نب يدع هعمو رذنملا نب نامعنلا لاق دربملا ةياورو ١١(

 الود يدا. دلت ةرجفلا ةذه لوقتام يردن نمللا تيبأ كاملا ابيأ ديز. نب يدع هل 'لاقف كانه

 ملا اومطق يورو 00 خلا نوجزمي اناوحاو>انا يورو (؟)



 لاحرلاب يدوي ىهدلا كاذكو © مهب رهدلا فدعاوحضأمت
 لاح دعب الاح شيملا بالطيف * يتفلاب يعرب رهدلا كاذكو

 ىدايزاا نع هربخيفللاديبع نب دمحأ لاقو رصتق نانا زج راكجملا وسو رك قوم
 هانأف ىلاح ل ءتل لحرلا تاده اذا ةلللا ين ا يدا لاقو هبحو نم نامعتلا لاق عجرف ياكلا

 هلاح تناكام ىردي الف ههجو ىلع ًاحتاس جرخو بهرو رصنمو حوسملا سبل دق هدجوف
 ةفوكلا رهظب ىذلا ريدلا رذنملا نب نامعتلا تابدنه تذبو ع« اوصلاوعييلا اونبو هدعب هدلو رصنتق

 تسلو دنه تيهرةسح يف تامو اهابأ رغدألا نامعتلا ىرسك سبح اءلف دنه ريد هل لاش

 د تاتكلا 5 فاؤم لاق ) هيف تنقدف تتام يتح ةيهرتم اهريد يف تماقأو حولا

 يزوره تكد ةمقلا ما اذا: أل عال نع هف اق ىلع يدايزلا هاور يذلا ريخلا تركذ

 سوبحلا وهو رذلملا نب نامعلا بحاص ناك ا4ا ديز نب ىدع نال طاتخم ريخ وهو اهانعم يف

 دقو دايز نب رك ذاك يدع هن يذلا نامعتلا د وهالو ءارالو ىدع هفرهال رك آلا نال
 رذنملا نب نْدصألا رذنلا نب .نامعتا مي هك ذ ىذلا ناممتا اذه لماواشا نانعلا 1
 لخدملاوه نوكي ٍفكو ةينارصتلا ىفدلخدأ ديز نب ىدع سيل ههج و لعئاسلا رمل نا

 ةفلاسلا كولملا ن م هل الثم هبرمخ نم عمد هسح اه عش يف نامعتل الم هي رظ دقو ةمارال

 انثدحالاق ءاشولاد علا نب زيزعلا دمعنب الو ينايرفلا دم نب رفعح كلا كلذ زيخم ( انتدح )

 دايز نإ قحسأ يف ؟دح لاق يخونتا ناسحم نت لواهلا 5 0 لاق راسل لولهملا نب قحسا

 0 لاق متهالا نب ناوفص نب دلاخ نع ةبيش نب بيتشنع يؤا نب ةماس ينب نم
 همشحو هتبارش جرح دقو هيلع تمدقف لاق قار ءلا 2 دفو ىف كلا دنع نإ ماشه كا ع

 تذخأوهياو عيباتنوهيمسو ركب دق ماع يف حِفأ 0 عاف ضرأ يفلزنف ةيانيلجو هتشاغو

 ريحا نحو ::اخاك نيل قو قاوم عبر رون نم اهنن ناولا فواتخا لعام ضرالا

 فسوب ناك ةري> نم قدارس هل برض دقو لاق روفاكلا طق هبارت ناك ديعصل 7

 نه ةعاردهلعو اهقفاسم اهلثم 3 2 ةشرفأ 3 هيف طاطسفق هيف نميلاب هل هعنص رع نب

 هيش ىلا رظنف طامسلا ةبحان نم ىسار ت>رذاف لاق مهاجم سانلا َدْحا دقو اهممامت اهلثم ره لع

 ةقاعو ًادشر سصألا اذه نم 0 لغحو همعت نيئمؤملا ريل كيلع هللا 2 تاقف ىل قطنتسملا

 هرورش طلاخ الو افصام هنم كللع ردك الو الاب كل هرثكو يل كل هصلخأو ًادمح هللا لؤيام

 امو مكرم ىف نوعزشبو مهملاظم يف نودصقب كيلا احارتسمو ة 3 نيم ؤملل تبق دقلف ىدرلاب

 نمهب ىلع نعولج هللا نم امو كساجم ريقوتو كقح ءاضق يف غابأ 2 نينمؤملا ريمأي امش دج

 ثيذح نم غابأ وهائيش كلذ ىف دجأ امواهركشل كيبنأو كيلع. 3 م هكركذأ نأ نم كتسلاجم
 لاذ مث كار الاخ يوتساف لاك د. هتزكبا نيتنؤملا ساق ناف كولا نم كلبق فلس نم
 ىلا اذه كماعلثمماع ىف جرخ كلبق كولملا نماكنلم نا نينمؤملا ريمأي تلق لاق متهالا نباي تاه

 ناولا فالتحا ىلع اهتيز-ضرألا تذنحاو هلو عباتنو هيمسو ركب دق ماع ىف ريدسلاو قئروخلا

 0 نا
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 ناك دقو روفاكلا عطق هبارت ها ردو رظنم ندحأ ىف وهف قاوم عيبر يف اه

 له اذه لثم نمل هئاساحل لاق مث رظنلا دعباف رف رهقلاو ةبلغلاو ةراكلا عم نسا ءاتف يطعأ

 ىضملاو ةجحلا كامو ٠ لحر هدنعولاق تطعأا ل دحأ يطعأ لهو ا لثم م 31

 تلأس كنا كلملا هنأ لاقفمدابع ىف ةجحبملل لاق ن ٠ ضرالا لخن مو لاق هجامنءو قحلا ا

 0 سل ازا مل ما ىف 0

 00 ادام كا 30 ريسإ 0 0

 كضعو كرس و كءاسام ىلعكب ر هللا ةعاطن هيف ل.عتق ككلم ىف مقت نأ امإ لاق بلطملا نيأو تيارا

 كالا كمان 0و دو تاج اسما ع ءاتو كرامطا علخمو كجات عضت نأ امإو كا راو

 | ناف نيكزملا دخا لاق اعرو نينآرلا دج راتخم يناف يلاب يلع عرفاف ر عدلا ناك اذاف لاق

 لاق فااخيال ًاقيفر تنك دالبلا رفقو ضرألا تاولف ترثخا ناو ىمسبال ًاريزو تنكديف انأ ام ظ

 ةحابسلل اينو هحاسما سياو هرامطأ عاخو هجات عتود هبأب رحسلا دلع هيلع عرتف

 مث غ أعنا دع لودي ثيح وهو رار زاف

 ريفخ 0 ا دع و

 رواش 3 نبأ مأ ناو مار

 روباحلاو 2 ىن 00 دال 00

 ر و.هارذ يف ريصطللف 14 لل هلل>و مر 1

 2 دل ا دا نارا برر هبه مل

 0 يدبللو 1 و ااا ا ودك دو
 0 رعم ءم رحبلاو ل ءام ةريكو هلام ه رمش

 ريسصل تامملا أ ىح ةطقغ امو لاَقف هأنلق ىوعراف

 رولا كانه مجراو ةنمالاو كلملاو 0 ها دععلا مْ

 رودلاو ابصلا هب تولأف فد فرو مناك اوراص مث

 همشحوهلهأو هتبارقنالقنسو ةتنبا عنب نمأأو هتماع ليو هت لضفلا ح ماشه هللاو ىف لاق

 لا تدزأام اولافف ناوفص نب دلاخ لع م دملاو ىلاوألاا تانقاف هرمصق مزاو 58 اح نم ا

 لجو نع هللا تدهاع يفاف ينع لا 1 ةتيداف هيلع تصغنو هنذإ هيلع تل نيم هولا 0

 هيحاصو قنروخلاو هي>اصو 0 ريخ ف لحو نع هلل هردحذالا كلع اواخأ النأ

 ءيقلا بتي ”يدلاو هنعىتقتني الو رابخآلا هذه بقع ءركذ ندح امم هنال انه اهريذ رك ذأ يناف



 32 نا 0 2 و .
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 (مه)

 ىب اغ نب .نسحلا هي: قرشا فيس نع بيعش نع هيبأ ن نع ىرسلا نب مهرب هرب ( ىوخأ ل

 شئفخالا ناماسنب لع هب 1 ىدقاولا ن ءادعسنب ده انثدخلاق دك نبثر 1| نثدح لاق

 ىضلا ةملس نبلخأملا نع ينرع الا نبا نع يحب ندفع نك ىركشلا نع نيلاتغملا باتك ىف

 8220 3 نأ يو 0. صاصمحلا نب قحعاو 2 نع ع ياكلا نب ماشهو

 مار الا نيديبلا , فام كيكو رن ئدع ه 0 كك تاو رقلاو الجد أ ناب

 ع كلم ناكو هذه ب الأ قرببال ناكو ناولح نب 0 31 1 نيديزب . يف نة ل

 5 ناكو ىصخ الام ةعاضق لك ابق لا مارحالا ىفإ ند َةَعَم لاكو ةريزجلا ا زاسو ةيحانلا

 لاقف مهفكتفوريش رهن ةئيدم حتفو فاتكألا يذ روبل تخأ باصاف نزلا راغأفمأشلا غاب دق
 ةعاضق نب فاحلا نب ناره نب ناول> نب منع نب اهدلا نب ىدح نب حياساا نبورمع كلذ ىف

 روك ذلا ةءدالصلا ليللابو * فالع نم عمجم مهانيقل

 رك 202 دبا ه الفوم راال اك انه 0 تقالف

 ريمتلاك ةريزجلا 8 3ع كم علا نم محاعالل افاد

 ًاثش مم لغتسال نيئسعل ر د ىلع ماقأف مهبلا ناس مط 5 1 فاتكالا اذروباس نا مت * |ولاق

 اهرهد لهأ ل اج نم تناكو ضررلا ىلا تجرخبأف كا أك رع كرضلا تيد

 اهقتشعو هتأرو اهارف هنامزز 0 هأ لح ند روباس ناكو نذح اذا مماسنب نولعشإ اوناك كلذكو

 كف راو كبكح | لاق" ىأ لتفو ةندلادده هل مدهنام ىلعكتالذ ناىل لعجتام هيلا تاسر آف هتقشعو

 سابا رات و ةقوطم ةمام# كللع تلاق نهنود يسفتب كضخلأو نادال

 اهمسلط كلذ ناكو ةئيدملا يعادتت ف ةندملا 1 ىلع عش ام | 2 ءاقرز نوكش رك ه1

 يدم لدكداو 9 مولتاف اوعرص اذاؤ راس ركعا د انا هل ت تلاقو مط مم هانز لعففوهالا اهمديسل

 نيذلاةعاضق ينفأو ديبعلا ىنب هانا ذئموب نزيضلا لتقف ةونع روباس اهحتفو ةئيدملا تعادتف لعفف

 نا و ناو ناولح ل اناش تو مويلاىلا فر عل قاب مع قب 1 نزيضلا عم اوناك

 نزيضلا عم ناكو هلا نب ورمع كلذ ىف

 ديلا يب ١ هارد تقيس ع1 0 ءاسالاو كنز ملا

 ديزي نم بئاتكلانسالح او هيبأ يبو نزيض عرص»و

 2 روباس لاطبالابو * تاللحم 0 3

 ررضتناهلمل لز ىف رغلا لامع / هم 0 و 0 تنن ةريصنلال امتحاو ةئيدملا روباس ب ضف لاق

 "لسا 7 نشا قر يش اذاؤ اهذؤي نك سولاف رةلاب وش ربرح ند ىو اهشر 0 3 ةنافح نء.

 ىأب كحيو روباس ! اما لاقف اهنريشب نيل نم اهخم ىلا رظني ناكو لاق اهف ترثأ دق اهنكع ن م

 نال كس او: لاق رخلا ةوفسو لحتلا نم راكبالا دبشو خملاو دبا ت تلاق كيذغي كوب أ ناك 'يش



 .احومج اسرف بكرف الجررمأ مث نيرك ذئاب كاذغ ىذلا كببأ ىف كلزاثأو كتفرعمب ادبع 0
 سعاشلا لوق كلذف اعطق اهعطقف هضكرتسا مث مث هنذب اهرئادغ رفض

 وائدْلا بناط اك عاب نبأ رمافةريصن نمرضحلار أ

 ناكرضحلا بحاص نور طاسلا لب مه ريغ لاقو نورطاسلا تقلب و تحاص نزيضلا ناكو او !ك

 8 امأو 0 ند دعذلا 00 تحاص ري اذه ٠ ناك كاذ يأ 00 هللا و 0 لهأ ن 5 الحر

 .: ةياورو ءركذ ا يبلكلا نبا ركذف قار وخلا ادد رعب يحلا كما نا

 : لأسف دلوهل ىتبال ناك روباسنب 5ر7 نأ 3 روطعا هنان بنس ناك هنأ نع هأيأ حام دلا نءالىلع

 " در>دررنبرو>م ارههنباعفدف ة ه ريخلا ر ملغ ع لدف ماقسالاو ءاودالا ند حيخ جس كَم نع

 هلزئيوهنب الو هلا نكسم قن رولا ينبي نإب 0 برعلاضرا ىلع هلماع ناكو ةقيقشلا نب نامعلا ىلا

 عرف افلف راس لاش الحر قنروخا يب ىذلا ناكو تبرعلاى داوي ىلا هحا ردا ا هعم هابأ

 2-1 هقحتساام يب نوعنصآو يترجأ ينوفو' مكنأ تماع ول لاقف هلمح ناقتاو هنسح ن رهو ع هاب نم

 ----_ | حرطف هب مأمن هنن ملو هنم َلَسْفأ ودام ى أ كناو اولافف تراداتح سحشلا عم رود ءان هتننل

 . || اذا بيع عضوم رصقلا اذه ىف فرعال ينا هل لاق هنا تاياورلا ضعب يف لاقو قسوإ و لع نم

 تلاَقؤ رصقلا ىلعا نمهب يعر ,مث ادبأ ا هيلع لدنال هللاو امأ هل اولاقف ع أ رضقلا ى عَ مده

 ىييقلا نادعمطلا يبا لوف اهنم 5 راعشأ كلذ 3 ء| كسلا

 رفكملاءاز> يزعلاو توالت * اهرو اهوزجح راهس ءازح

 ديعس نب طبلس لوق اهنمو
 ١( ) راهس يرحم م5 لعق نحو #* ربك نع نالغانأ هومىز>ح

 دفوو اسارفا يناسغلا ةيرام نب ثرحلا ىلا يدها ناكو يلكلا سدقلا "؟ىصا نب يزعلا دبع لاقو

 كلا 0 هعيش ناك 0 ٍّ عت نبا كلما ناكو هيفا و 4 هبل

 : كباقع هنود لاح م 5 5 ل لاَقف 0

 هموق ل اةهعم تك كرا دعو ليحارم 9 هثيأ اعدو

 ينذ اذ ناك امو راهس ءاز> * هلاز> ح رش هللأ هازح يناز>

 ماو ديمارقلاب ةيلع يلعي * ةحب> ند 00 نايتلادصر ىوس

 امهل لاقي اهادحا نيتيتك عرقي اء و مظع دق د ناو كاكا هلك لاذ كانا فو

 ةمحمملارسسكي هطضو فيررعتلاب ناليغلا انآ ينعلا يورو ةنفلالا دهاوش ن 2 تنبلا اذهو )01(

 ا قاروخلا يب يعور لحر مساوهو حامر طن زو ىلع مب ملا ديدشت و نوالاو ةلءمملا نع 5 ك؟يراكمو



 دالبامهبوزغي ناكو نيتليبقلا نايمست ًاضيأ اتناكو سرفلل يهو ءاهشلا ىرخالاو خوتتل يضو سودا
 مث هكلم نم ىأرام هجيأف قنروخلا نمفرعتي هوب سلخ برعلا نم هل ندي مل نم لكو ماشلا
 هرايتخا نمناكاموهباوحو ظعاولا ةدطاخم نم ماشها ناوفصنب دلاخ هركذام لثم هريخ قاب ركذ

 ينثدح لاق هيورهم نب مساقلا نب دم انئدح لاق ىلع نب نسملا(يزرحإر يدم كرر ل7
 يناربذلا ةغبانلا ىلا يعنامل رذنملا نب نامعنلا نأ هماعم نوع هركيل ك5 لق ور كل للا دبع

 لثمت مث كولملا بلاط ىهدلا نم هبلط لاقىرسك هب عنص اب ثدحو
 بولطمريغ جانرتولاب ىهدلاو * هبلاخم هكردت نهدلا بلطي نم

 برذلا ةدشمهماع دثي الا * ةمركمو دجم يوذ سانا نءام

 بيياصملا لبتلا نم تاذفانلاب * مهتارس دع ىلع دبي يت

 ب وتكملاج آلا نم فتح> لكب * ةضرع»٠ توما ماهس تدجويفا

 اهنم ناغأ ةيلارذتيو ةفطعتس ناهجتلا ىلا" .سسك ىلا ديز نب يدع دباس را ١
2 

 اهقا وعام نوستي مايل 3 ناتتفلا لشم 2 سَ

 2 مهقاتعت فيكو * مهعرصمو مهمناوخا نوسني

 اهبراك ةايخلا بحو ريخحلا بلط نمسوفنلا يح 3 أذام

 اهبئاص نونملا برو ه # دلا تنع اهنيصيإ ن قلدنا نع

 مهدبحت عب ةاتعتو عيبلا يف نيغلا لثم مولتخمو 3 مهعدختف سانلانيغت مايالا لوق, ىهدلا بقع يوريو

 ةبركو سعالا هب رك لاق. اه ام ف رغلا 2 عضوم يف وهو اهءاغا'مه اهبراكو هاقتعاو هقاتعا لاقي

 ةنابنب ورمع نع يطسولاب لمر فيفخ زرحم نبال تايبالا هذه يف ءانغلا# همءاذا هظيغو ةضمو

 اممويلذ_طلا يلا ملا نباو يماشطا هيسنو نينح ىلا ريئاثدو شبح هبسن رصنيلاب لمر افو

 تيوص |
 ”اراحدق نيومت نم نا * ارانلا ىدق وأ يني

 اراغلاو يدنطا مضت * اهقمرأ تب ران بر

 اراصقت ديلا يف دئاع # اهثروب يل عر

 راغلاو حيرلا ب ط رحش راغلاو عجر رخ | عضوم يف راحو لظ انهريجي راح ديدملا ن ند ةضوإتلا

 نين ءانغلا * ةقاحلا راصقتلاو اهاطح رثكيو اهدقوي امثروبو ةريغلا راغلاو سوسلا رع 2

 بيرعل هنأ لاش لمر فيفخ هيفو قدسا نع يىطسولا ىر يف ةبابسلاب لوأ ليقلا فيفخ

 نع ىلع نإ ىحي هب اا قحسا نب دامح انثدح لاق يهزالا ىنأ نب دب يح نب دمع( قر

 لجر تام لاق يوحنلا سنوي نع ةشئاع نبا ن عساي ء قحسأ ن نبأ داق ع نع دمخ ةنب دواد

 هرثق ىلع ساجو هيلع ىلصو هتزانج جاححلا خل نع مف هل ردقلا مظع ماشلا لهأ دنع ن

 3 أ هللا كمحر هيلع ىوس وهو , را لاَقف ممم رفن لزعف هناوخا ضع هيلا لزتيل لاقو



 (عمر

 موبيل هللاو هنمج رخال ءوس 00 ف تم ءقو دقلو ساكلا در عرس و ءاتغاأ ديحتل تعاع اق تنك

 عضوماذهأ هل لاق لوهالو دحح ىف كحضلا نكت ال ناكو- كح نا جاجحلا كلامت اه لاق ةمايقلا
 ينغإ وهوريمالا ة4ةعميس ول هللأ لييس ف سا. هين رق ٍريهألا هللا 50 لاَقف كل 2 ال اذه

 | راحدق ند ن' و #23 ارانلا يدقوأىنبلاي

 ع هحح ناد ام ربقلا ن“ 5ه وجرخأ كلان لاق ة ةييعسلا تقلي ل ناكو ة ةلعشس ىلع رثمالا ا

 مهمذاو ةروص مهلك هللا قا> ش وأ ن ل تت ىلا اذه ة ةلعس ناكو لاق ماشلا لهاا مكلهج يف قار لآ

 * محيتفعآ رادلا نمل * اع أ وأ يتلا «ديصقابمو 6 ْع رفتساالا ربقلا رمضح 01 قبيرفةماق

 ةترع

 ملا مشوت ن هاثجم نيب * انب تاماماك ثالثو
 مدصاهفاذاف يبيح نع *« اهتركت ادقو رادلا لاسأ

 بصنم قلايفانالا ين يعل ثنا متواك اهفراج ءاصدق دوفولار نأ هب دا 00 2 ميتال يورو

 رو ىلا ةديصقلا هذهو 00 ريغ م 3 ا باك نط كل

 ميتال لام طمس د 6 : ا ذل ن

 0 شون ل نيب * 0 00 ا هدعلو

 * اعزاو ء ءرملل مايالاريغ فك * هلوق امو تاما اك ثالثو هل وق ضفخ اذه ىلعو

0» 

 تسل ورش

 اعداور ريل تاقرش يد نإ ةرمضلا نع مل مار تح تان

 اعباصالا رو دخلا قف ن منزربب و ارتفم اق ل رد راتسالا| مم نكراشإ

 هلوقوهو 4 بصئييو هلاقام عيش وهو ب م هعضوم مارك تان

 زو دقو املاوتىلع ةديصقلا يف اذكه ماركح تان, اعضاو> سقمدلا يف ءاظ يب آو
 ىف ءانغلا ةيمداتدحاو روصلا يعدلاو حتفلاو مضلإب ًاعيمح ةرضبو هرمضا يورو ءادتبالا ىلع هعفر
 ور نب قحسا نب دمحت هنا يعاشطا 0 ذو ور“ نعرصنبلا لوا ليش حدنق نا نتيلا نيده

 اهنمو مهاربال هنأ شح 0 دوعلزب نبا

 وهم

 كس وص

 اههش مخ و هسا يتلا ا 1 ل 0 كارا ا ول باجمل مح ا و 6 و

 0 تر ا وحو نوعا 00 ادخذلا 0 تدشق 0 حفص ولو يا عالا َ



 ( خفر

 اهوأ ىلا هدصت نئاهيو رشا كلا ل8 بيزعل ءانعلا * ديدحلا بيشقلاو راد تحن

 * راهلاو ىليل لاطاب الأ 2#

 كتسوص
 رارسلا بهذ دقف ةينالع * ىنع نامعنلا غابم نم الا

 رابولا هاقرت امضه الو * اديدجح قلخ مءراان اب

 راخيام هنع توملا يداحو * وبي مف باهشلاك نكلو

 راع سانالاب توملا لهو * انكله امإدلاخنم لهف

 نع رصنبلاب لوأليقث ةنوبابل ءانغلا * ًافطي وبْحيو جارمملا باهشلاو ربو عمج رابولاو لالا بضهلا

 اهمو # يع'اشطاو شيع

 00 سس 18
 احارا ذا برغأ ءرملا انيف * ىن تاس ما الأ

 احابذ مهةولح 2 5 #4 قانو ىف الخ تملا

 احالملاو نجاوالا انيقستو * هيبناحو تارفلا مهتحنم
 اهنمو # قحسا نع يطسولا يرحم يف ةبابسلاب وأ 0 تيتو ا

 كعلوص
 دفمو حيصل ناك عاد © ةلمتعموا تفند تلقل نه

 دحأ لوق ىلا اهف ًاعماس * اهرادينتأان ىماسناتسا

 ىر#م يف ةبامسلاب لقت فيقخ ه- كو زرحم نب هانغ * ادع هدامعل عجولا دمع ىذذلا تمتملا

 كلامل هيف نأ سنوي ركذو ور < نع ىطسولاب ر كا ليقت فيفخ كلامل هيفو قحسا نعرتنلا

 امهو * شيح نع يطسولا كوأ لقت وهو ال يناكلا نا ارا

 تحاوخلا

 0 0 ىدعو #* ا

 اروقوملا اويل نكن لاي ف ل لا يملا تنال اي
 زوزغم لها 1-5 مايالا نم قسول ولا دوعلا كيردل م ا

 يذلا روفوملاوكتَر 3 سحأ ن ميلا ريصت يذلل دمحاو دير 03 مأ هبف كعدوخ اورأ ديري

 نسا هتقيرط رك ذي لو سنوي باتك نم نين ءانغلا #خ ىهدلا تن ءاونأ هبصق

 ديرءمالوا رشاعت الو نغ لاقو هلقرف ها مايأ يرسسقلا ادلاخ دانغاتت نأ. ةبأ نع

 ىردع رعش نم ًاضيأ هنف ينفي امو َنينَح زاخأ يف ركذي ربخلاو

 كارو

 تنواهق ئئبلخ زعامراالأ

 واهس



 ل ين رد 1 تئشولو

 تءاقأف يردتاومل د 2 ينرسنكلو

 تق دقو اولاقام ةي# فلا اولأساف الالأ
 تيرءلو هل سيلو كلام ىلا ةبسن لقت فيف> ىكملا حل هيفو ياشطلا نع لمر طايسل ءانغلا
 وا رعشلا ند م سدل تدب امحدعبو و ليقث نيلوالا نيبلا ف

 تافاغتف ىدنع ل> ىبح 5

 ه روش ند هبف ىنغإ امو

 لودالاس رادلا باتكلا لثم نت للطلا 0 نهد سمأ فرعت

 5 ا رّشالف سرد دق يذلا

 لجرت ما مويلا تو ىدع نب مقلع احابص نا

 لشي م ناطغلاب محللاو انت مث ريع نايتفلا لحر دو

 لوول ناوسالاك اضأو ازا 22و نيران ىنت ىذا
 0 الف سرد دق ىذلاةينيلا يوتسملا لترلا

 ورمع نع يطسولاب .لمر 2 ءانغاا دا درب هيقسإ يدع هلاق يذلاو ينغي اذكه

 كلا سقلا زال نإ ورتع نأ يلكلا ن نع دعا نع دامح نع ىح < نب نيسملا ىنربخأ)

 دنصلا ىلا اوحرذ دنه نب ور#و 000 ىدع نب مقلع ليقو يدع نب ةمقلعو عرس يأ

 هعرمصف ًاراح 3 يدع نب ةمقاع نا اومحزذ نودصتي هيف اوكف 0 نبا 0

 هبرضق ريعلا هن لاغ ضكر بهسرف 5 هب سمو هيف خرلا فصقاف هئعطق 0 قأ و * علطت مل سءش

 يدع ناكو عيبرلام ايأيف كلذو هلتقف هردص يف لخ د فصقتملا عرلا نا ليقو هلّقف هردص تا

 اس هيثري ةديصقلا هذه ىدع لاقف لتاقس نب رمدق يف الزان ناكو اودصق هيلاو مهم ٠ ديز ني

 دبز نب يدع راج تصف

 ردو هناماظ هب يع د هصاخن الحس لس نمافع

 «نسار يلا ىلإ ل مم زاوف + هنا فاع نايرقلا رساتتسم
 ءرداتت مااظلا لبق انام ري رغتماقق ( وج اةرطتأز
 هرباد عفرو هيحأوت تدسو انت امنود ءاملايفا وح تثتحرب ف

 ناملظلاو نالحع_سمه للا ةتاضأ 0 ه.يصاحو خصوم نالح مسرد اع لب وطلا ند هصضوىع

 ينو اهحتفو لاذلا مغب رذؤوحو رذؤحاهد>او رقبلا الو ركالعاو ملظ اهدحاو ماعنلا 0



 4٠١غ(

 0 وللاو لاطو ام مم فئأام دسأت بملاو يرئاهدخاوضايرلا ىلا ءاملا ي راج نا ىثملا زكت

 لايح هرهاز ليي ةضورلا هذه راون نا لوقيف ههجوب اهليةنسي س فلا لاح ادبأ نوك ها 0
 تأر امل لوقي رومالا برن ل يتلا ةمعاتلا ةريرغلاو دوسالا نويلعاو باحلا ضراعلاو سمشلا

 نضرالا نيبو هلل زجاخلاوهواهنب ىلاو> ىؤنلا حادت اهماحسع 0 - ءادوسلا ةباحعسلا ة 1 راا هذه 6

 ناقريزلا ودعم ةئطحلل رعشلا * ىؤنلا نم ءاملا ىلإ يذلا هردو» يأ زاد >2 0 ةيوتسملا

 يناثلا ليقتلا نم 7-1 د دق ل نأ اح 0

 م2 ردن. ن ناقرزلا اجهاهلجأ نم يذلا سسلاو هبسنو ةئيطخلا ريخ |

 نب بلاغ نب كلام نب موز نب ةيؤج نب كلام نب نسوأ نب لورج همسأو هب بقل ِبِقل ةيطْلا

 رازن نب: رضم نب ناليغ ني نسف نب دعب نب نافطغ نب تيرلا نب ضنا نب ندع را
 ءاحطاو حدس ت1 نكشلا قوق عيمج يف فرسهتم ممءاحصفو مجدكعو ءارعشلا لول .نم وهو

 ناكو ا لئابق نيب عفادتم هي نو هفسو رشاذ ناكو عجأ كلذ يف دج بيسنلاو رخفلاو

 مث رسأف مالسالاو ةيلهاجلا [ك د مرضعة وهو نرحالا لع نضع اذ[ اهم ةدحلو كك لآ
 كلذ يف لاقو ديرأ

 ركب نالام هللا دابعل ايف * انذيب ناكذاهللا لوسر انطأ

 روظلا ةَمضاقلل لا كل دم 01

 دامح لاقو ضرالا نم هبرقو هرمصقل هب يتلو هيلعىلغ لملك نإ َلَقَو كيم ابأ ةئطحلا ىنكيو

 امنا لاقف اذه ام هل ليقف موق نيب ةطرض طرض هنال ةئيطحلا يمد يباررعالا رصن وبأ لاق دا

 ةمقلع نب ورم نبا هنا ىعدي ةئطلا ناك ن اظقيلا ونَأ لاق ىنئادملا لاقو ةئطخلا ئمسف ةأادح يه

 بالا نب ل لضفلا ( ينربخأ ) ضرالا ن م هب رقل ةئيطخلا ىسو لق نيودس نيش

 ينب ىلا ىمتتي ناك ةئطخلا نأ مالس نب دمت 0 ىل هتزاجاب يلا هباتك يف ةفيلخ وبأ يحط

 لاقف ةباعث نب لهذ

 لهذ ينب نم ةيرقلا عا قب يكل ريخ ةماعلا نا

 ينثدح ل لاق ديّزدنب ندحلا َنب د م ل تبني مو مط زانم ةبرقلاو لاق

 اذا ةئطحلا 6 نالوقي ديعس نب دلاخو ليعامسا نب شارد تعمس لاق 2 نبا نع يم

 6-20 نبا نإ نم انأ لاق لهذ ينب ىلعبضغ اذاو لهذ ين نما كرش ىلع بضغ
 رو.غم ةئطخلا ناك ىلكلا نبا لاق ينأ لاق قدسا نب دامح لاق لاق يءادرأل ىحي نب نيس

 ىلاهست ترك ةئيطمحلا ناك يممصألا لاقو قحسا لاق اوفرش نيذلا انزلا دالوأ نه ناكو بسنلا

 كلذ يف لاقف لئاو 3

 ماع لا دازأا ناو ف عامل فوط ودير

 0 ا



 مراضختفلخ مه٠مر * اضخ تيهذ اذا موق

 مطاخما مهفونأ ىلع تلت با دلو ناوادفم ال

 1 زب ناكو مهأسي لهذ نب صاع نب فوع ينب يف لزنو ةفوكلا ةئيطخلا مدقو ىعمدالا لاق

 : كلذ يف لاقو مه

 يرايداو يلابقاو هلالا بيس * هعمج لاملا ناف 5 ريس

 ولرسا رع وودب فوعلا نه # ينأ مامأ ا كك ماتم ىلا

 يراسلل ءارمقلاةلل تآوضام #* انل اما نايح اء وصلا ينثع

 نبا نع هِيبأ نع قحسا نبا دامحو هيبأ نع يبلكلا نبا نع همع ن نع هربخ يف ديرد نبا لاقو

 سيعنب ةعيطق نب بلاغ نب كلام نب موزفخع نب ةيؤج نب كلام نب سوأ ناك لاق هيبأ نع يبكلا

 هل ناكو ةباع' نب لعد نب نامه ى ىودس نإث رخلا نإ فوع نب ور< نب حابر تنب سر

 اليوط ناكو مقفالا هل لاقي 3 حاير تنبل ناكو اهنع ىلءرو ةئيطحلاب اهقلعأف ءارسضلا اط لاقي ة 3

 اهتالوم اط تلاقف مقفالا امش هب تءاخ ةئطخلا ءارضا|تدلوف نيتيحللا طوغض نينيعلا كلا

 اهل تلاقف اهخأب هتبشف كجوز نم اهل لوقت نأ تباهو كيخأ نم اط تلاقف يبصلا اذه نيأ ن

 نيلجر هل دادلوف قد ب 9 لجر ءارضلا جوزنو ةرخلانم نع كرو نو 000

 الخ مقفالا كك مدا هناك ناكف هتبرو ةئيطخلا حابرتنب تقئعأف همأ نم ةئيطحلا ىوخا اناكف

 ةقلع| اما تفرعا حاير تناقعا امل هم 1 و تلامن 3 ا ةعطخلا يأف ةماعلاب

 | لاقفكساوت نحنف انعم ّقأ نكلو ال الاقف ةمطق مكلام نم لإ اودرفأ ممل. لاقت كلان سوأ نم

 ا يس رمعأ 6 مكلع مقأ نأ يناكمأأ

 قارولا صأ ؟ا[5 ريح الا لس #* ةعيضا لسإ هريس نادبع

 لاف هلع تال هوبأ نم هما. ةعطخلا لاسو لاق

 اكئوأا لرش فكر تنانين ١ الو * دحاوا تسل ءارضلا ىل لوقت

 6ع 2 وح الإ تلع < هتللض دق هنأ ب ةيماتناو

 لاقف مقفالا ينب هتواب قحلف اهاع بضغو لاق
 ىرابدإو ىلابقإو هلالا بس # 00 ليلا ناو ماقال

 لاقف هولي مو هوعقدب مم لاق

 لهذ ,غب نم ةيرقلالهأ * كك ريخ ةماعلا نا

 ةأسمعأ ةكيلم مأو ةكلم ما تالخن يعدن مهبأ لخن نم تالخم هوطعأف مقفالا نم هئاريم مهلأسو

 لاقف ةيطحلا
 فيفح نول نادحلا اتم * .ةلذ ريغ "ىرمال ينارت نيل

 هوبرضو اشيش ولععب لف مقفالا ن. الماك هناريم مهلأسف انامز مهف ماقأ دقو تالبختلا هعنقت مل مث لاق
 لاقو مولع بضخغف
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 لئاقلاة كت نش كيو مره 8 نيرا اون نا رك كبح
 لئاو نب ركب ريغ نميتيلاف 0 ىتجاحب متوبنأ يركب ت تاق اذا

 مهو ةيرقلا لهأ ينأ امل هربخ يف يعمصالا لاقو كلام نب سوأ ىلا تساوي ص ال
 لاَمفمهحدمم ةذالا نه ةناريم بلطي لقذ ون

 لهذ ينب نمةيرقلا لهأ * اهنكاس ريخ ةفاهلا نا
 لقبا ضهأون م يتح * مهراح لال نوئماضلا

 ىلعأ مهلصأت نا ويعرف * مهعرفف اوبستلا اذا موق
 مم وحي لاقف ايش وطعي ب

 لهذ ينب نم ةيرقلا لهأ *« اهك اس ده نابل
 سنك نبا يلكلاا همسا انزدلو ًاضيأ ةئطحلا مأ منت يذلا لجرلا ناك ءربخ ىف ناطقا 1

 اعوبربو تلكلا هل تدلوف ةيشرابل !.لاَشإ ةرارزل ةمأ رك ناكر لشبه نب نطق نب رباح نبا

 كلذ يف طيقل لاقو هعنف طبقل هيبأ نم مهلط تام اء اف هنم مهعنف ةرارز نم مهلطف

 انت كاد ليس انراذص نحو #* انقل متربصام رهش فصن يفا :

 ناتخ همأنا انغو ةعطحلا هاجهف ةئيطألا مأ (1) ءارضلا باكلا جوزف تاس يو

 سلا يف قءاس كعب انأو * يناؤسف ءاسنلا يف كتيأر دقلو

 سوأا بط |يف شحج نب طهر ,# هباكر روزي نمل لياذلا نا

 سغقف نم مهراج ر ىلا موي #* أوعني )' ةابق هلالا حبق

 رحبلاك مهيأ ناو مْول * مهاجم نأ نت غلبأ

 همأ وحبي ةئطخلا لاقو

 نينلا نم قوقعلا كاقلو * زوم نم از هلل ايلا

 نيحطلا نم قدأ مهنكرت * قح كنب صأ تكلمدقف

 نم الو هاوق دتدشم * كوست الئلرساو ىلك ناذ

 نيهد ةيواح رد كردو * هيف ريذال دربم كناسل

 ًاضيادمأو حمي لاقو
 انيللاعلا كنم هللا حار ّ# ادب نم يساجلافا ى 5

 انمدستملا لع ان ل كراع و دفعت ردنا اذاال ابرغأ

 انحلاصلارسيدقكتومو * ءوستاح تملعا.كناسح

 لاق همع نع يبمصالا يخأ نبا نمحرلا دبع ينربخأ لاق ديرذ نب نسحلا نب دمم ( ينربخأ )

 ةئرلا ثر رظنملا حيبق اليخ ريخلا ليلق رشلا ريثك سفنلا ءىند ًانحام الؤس ًاعشج ةئيطخلا ناك

 ءارضلا جوزت سنك نب بلكلا ناكو يدادغبلا ةرادعو )١(
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 كلذ دج املقو هتدجو الا بيع ن * عاش رعش يف لوقت نأ ءاشن امو نيدلا دساف ب بدلا زومغم

 ةئطحلا معَ برعلا ءالخم لاق ةديبغ ينأ نع متاح 9 1 نبا ( ينربْخأ 0 ٠١

 0 وب أ انثدح لاق ديرد نارا نازقح نب دلاخو ىلؤدلا دوسالا وب 1 طترالا ديحو

 لوقياشنأف كلذهلعقاض وهدجم فهو 0 مويتاذس علف ءاحعايذب ةئطحلا ناكدديبعوب ًالاقلاق

 : 2 ل عد اق رمش * املكت الأ مويلا ياتفش تأ

 00 1 ىارتلعوخ واكرر ف علط ذإ ًاناسناىرب الو ةقادكأ يف تيلا اذه 0 ل

 هلماح حبقو هجو ن« حبقف * هقلخ هللا هوش اهجو يل ىرأ

 ةئطحلا 0 يم ينثدح لاق راكب نب ريب زلا انثدح ءالعلا ينأ نب يعرج ا تانك -( تحصل )

 (ىتريخأ) نياغب لع ىامحت نه حاصف دج«ملايف ماقفهرش نءاف وخاياطعلا هل نشرت دص راك ةنيدملا

 2 قدسانب دا انندح لاقي 0 1 ا اع هول د اج لا حر

 ةمراتقو ةنيدملا مدلقف امش الؤس ةئطخلا ناك عص٠و ىنيادملاو ةدبع 1 لاقلاق ا

 ضع ىلا مهضعب ىلا لها فا ل ةفياخ نه ةطخ سوةبدحم ةنس يف سالاواباطعلا شيرق 1

 مكقارشأن هل ا وهو قةحبف ن ءرظل عاقلاو نعاش وهو لحرلا اذه انيلعمدق دق ا

 ا ادعم ًائش هل اولمحم نا ىلع 5 عجأفد داغ همر>ناو اهرهم هدشنده> هاطعأ ناف هلاس

 تح > رائيدلا نيثالثلاو نيرشعلاو ةرمشعلاهل نوءدجم راصنالاو 0 ارق نم تنبلا 1 ناكف هل

 نالفلاةلص هذهو نالف لا ةلص هذههل اولاقف هونافهونغأ دق مهن اونظو راند ةئامعب رأ هل 1
 مامالا لبقتسا دق دا موي وه اذاف ةلئسملا نع هوفك دق 3 اوت اهدح اف نالاق لآ لص هذهو

 ةئيطخلا رعشمالسنب دمتو ةدمعوبا| و < مهج ة ةك هللا هاقونيلغإ ىلع ينامحي نهيداني الثام

 ىلع نع ديرد نبأو مالس نب دش ٠ 0 هب 6 را اذه يف هب هافصوام قرفتم 5

 نمطت نأ ءاشن اموسفتلا ءىند ناكو ةفاقلادورش رعشلا نيم ةعطخلا ناكالاق ة ةديع يبأ 32 متاح ا

 ىنأهناهسفنةءاند نم غا ابق الا هرعش يف كلذ 6 5 لقا امو 0 هيك تدَحو الا رعاش رمش ف

 5 3 يياور تماع دق هل لاقف لاقريهز لإو هرب ةياور ةعطبلا ناكو لاق ريهر نب تك“

 اعضوم ينمهضت و كسفن هيب هف 2 ارعش تاقولف كريغوي ريغلودفلا بهذدقو مكبلا يعاطقناو تيل

 سمك لاقف عرج اهلاو ى 0 3 امشال سانا ناف يل ينت مث هيف كسفنب ًادبت ةديعوبأ لاقو كدعب

 لورجزوفو بنك يوثام اذا #١ كر نم اع ام يناوقال نش

 لاكش لدا لح ع ادح او نئانلا ع ىتلتال كتيفك

 لمحيؤ ءىس نماهماثاق نمو * هلوقن "ىشب ايعن الف لو

 لعام 0 رسل هاج وتم نأ يك انك
 لاقفاه ريتك ةضراملادبدشيأ اسيد ناكر حافلا ردكاو هودي ز ةقماوزارضن د رزصدض رتعاف لاق

 لخأ مو ينك أ + سانلا نم # ىعاش فلخ لح دا كك

 لخأ اكن يتفأ تحك نالوا < فاحتت ناو 0 انهم ناف



 ليل اك الل خامثك 0 د تبان نب ماسحلا ا

 كاحضلا نب د ينئدح لةراكب نبري زلا انئدح لاق ءالعلا نأ نب يرد - نع ( تيا ٠

 لاقف هلبا حدمو هموق ن ايذ لان ةديصق هنع هللا ىذر لاطخلا نير ةئطحلا دشنأ لاق

 تارفخلا هج تينا كلا اذا * * اراهأ فيشابلسر يوري سب راهن

 تاروخ ةروقم تحبصا اذا * هلودأب امدح .دانقلا لد

 ىثغي يصاعلا نب ديعس اذيب لاق ةديبع كَ نع يزوتا نعيفاركلا انئد > لاق ىمع ( ينريخا )

 اساح ةئيطاثررظنملا حبق لجر ىلا هطاسب ىلع راذنذا ال ذأ الؤأ نوع رك ننانار هلك سانا

 لجأ ]وضد اعف ةناَز نعم نفقا تتاح و نر غ نأ ينأف نودي طرشلا بهذف ةرمس هباححأ عم

 الو رعشلا ديح متبصأام هللاو ةئيطخلا مط لاقف ايلم اهزاعشأو فر ءلا ثيداحأيف اوضاخو ل

 لوقي يذلا لاق برعلا رع نش ي 0 امش كلذ نه فرعتأ ديعس هل لاقف برعلا ىعاش

 مادعالاهتيزر دقنم دقف * نكلوامدع راققالا دعاال 1

 لوي يذلا لاق نم مث لاق يدايالا داودوبأ لاق اباوق, نم هل لاقف اهيلعيفأ ا
 برالا عداخم دقو لهجلا كردي دقف تّئش اع 3

 كسل هللاو لاق ن ٠ مث لاق صربالا نبا ديبع لاق اطوقي نمو لاق اهنه غرف يح اهدشنأ مث

 ليصفلاءاوعيفيوقمرأ يف تبوعمن يرخألا ىلع ىلجر فسأل ةبعر وأ ةبغر دنع ىف

 ةليللا ذنم كسفن انناتكي تأسأ لاق مث ديعس هن بحرف لاق ةئطحلا لاق تنأ نمو لاق يداصلا
 نم كيطعأف لمع ىلع انأام هل لامه هلأسف يلجملا ساهللا نب ةببتع ىلا ههجول ىضمو هادكو هلصوو
 انتضسع دل هموق ضعب هل لاقف فرصناو كيلع الف هل لاق يعوق نع للضف يلام يف الو هددع

 لاقف هبلا هودرف هودر لاقف ءاجم ثبخأ اني اهوهو ةئطخلا اذها اوراق بيكو نو لل

 نم هل لاقف سلجف كرسيام اندنع كلف سلجأ انيلع للعلا بلطت تنك كن أك كنف تءتكمل هل
 لوي ىذلا لاق سانلا رعشأ

 مشي مشلا قيال نمو هرفغي * هضرع نود نم فورعءملال م2 نمو

 ًائيش بلطي الف قوسلا ىلا همم بهذا هلك و ل لاق مث كيعافأ تامدقم نم اذه نا ةببتع هل لاقف
 ةيسكالاو نسباركلا ىلا "ينونو اهذيرب الف بالا ققروزخلا هلع ضرتب لمتتف هلة ١

 ءاراملف ةعطخلا لقا ةموقأ يدان يف ةننع سلج املف يضم منهرأ يضق يت> هل اهيرتشيف ظالغلا
 لوقيأشن مي ناقتي كلقتمك دق لاف إش هل ريح وت كيلم اب اكلي ذئاملا ماقم اذه لاق ةبتع

 دمحالو كيلع مذال نايسف * الئاط طعت مو لخت لذ تاس

 دحولا لئانلا ىلع ىدعي الو يطعتف * ةحس كنم دولا الؤىعأ تن

 دامح انثدح الاق يحنشوبلا دب نص نب و ىحي نبنيسحلا 1 بهذف هسرف 2 2

 الاد نمام لاف يزوحالا ناوفص يبأ نعي ا نيرو رع نت نع تدع لاق قدا

 ةئطخلا لوقدشن أدقو لوني يأ تعمسودامح لاق ةئيطحلا الا هتدجول انعطم هرعش يف دحأ نأ ءاشأ ول



 (5؛5)

 قتاوعلاب تقلع يرصب ٌئافص * مهلع يدع نم قدص نايتفو
 قفاوخلا بولقلا قوفاوكسمي لو * مهاعدنم اولأسي مل اوعدام اذا
 :قطانلا, مهطاسوأ ىلع اودشو .* اوبْجَأَت قاما درا ىلااوراطو
 قداردلا نيل_هرملا ىوامو خي * رصلا ةناغو بيرغلا اباء كئاوا

 قياوسلاهوجو نميماونلا ناكم * مههابج وف دجلا ضايح 10
 ينامأ لاق مث فيز ءلا ءانيأ كتاوأ ىوريو مهلا ثنع اورظني مل و 5 اذاو اومحاتسا اذا يورو

 نعقادسا نب دامح نع 060 الا( قرجر علما نم رمشأ ريهز دعب ادحأ نأ معزأ»

 اذهولا ةئطحلا كةبس دق هلق * هرذاجو هناماظ هب ىنمت * ةدايم نب لاق امل هنأ ىتغلب لاق هببأ

 اذا تاطاو كح عاش ىآ لاو تملع ناالاو طق اذه لاق ةكطخلا نأ تيلعام هللاو لاف

 نسحلا رمشلا اذه سل ل 2 نعاع يندشن أدق و يبمصالا ىل لاقو ىنأ لاق دامح لاق
 تيقل لاق هنأ ةركب ىبأ نب نمحرلا دبع نع ع ينغاب و ىنأ لاق داح لاق عمطلا ة ةزاكو سانلا ءاجبب
 اذه لاق مث ةيحلا نادل هنأك هناسل جرخأف سانلارعشأ نم ةكيلم ابأي هل تلقف قرع تاذب ةثيطملا

 نب يحب ينثدح لاق ريب ,زلا اندح لاق ىتشم ةمدلا ديعس نب دمحأ باتك نم ( تخسنو ) عمط اذا

 0 ىلع فتو ايبارعا نأ اًحاشأ ضعب نرخ لاق ةنس نينامث براقدق ناكو ةحلط نب دم

 0 ساما نا-> لاق 0 عمسأام ل لاق ىلا معاي عمسن ٠ فك ناسح هل لاقف دشني وهو تبان نبا

 انيك | نيح كتم يلع نؤهأ طق تنك آم لاق كاع وأ لاح ليذرلا اهيأ كتينك ام يبارعالا ىلا
 نعيحي نب نيسملا ( ىنربخأ ) مالس ضما هل لاق مث ناح قرطأف ةئطحلا لاق كمساف 2 سمعا

 لاقف مكيلع السلا لاقف هتبب ءائفب سلاح وهو هئيطحلاب ماما نبا ىم لاق ين ,ادملا ن ا نع دامح

 01 0151 لاق كارق كلخأال تمضام لاقق داز رسب لهأ نم تجرح يا م

 نكو فرصنا لاق ةماملا نبا انأ لاق كيلع ءىنب للا كنود لاق هب افاق كنب لظ ينآ 1

 د ذل يح ينئادملا ن كرا ل نع ىذا ربحا اذه انربخأو عيش ءاطن ىأ

 ةديَغ يلا نع هيبأ ن هع دامح ٠ 1 ياك يأ ن 0

 اصعلا ةّميلا عفرف مثغلا بحاصاي هل لاقف هل مَع يف وهو ةئطحلا لحر ىتأ الاق ين ءادملاو

 لاق هنع فرصناف 22 رافضا لاقف فدض ينا لح رلا لاقف مسنم ءارح 9 لاقو

 لامتف مكيلع مالسلا لاقف لس نم ءارحت هل لاقف مكلَع مالسلا هل لاق لجرلا نا اهريغ لاقو قحسا

 ىلع( رب ) هع 0 فرصناف كيلا اهب تك تت نإ هل لاتف مالسلا نا قارطلا ع

 انأ امنا ُلوَعِب ناك ةئطخلا نا ظحاحلا معز لاق ديزي نب دم انمدح لاق شفخالا ناملس نبا

 ورم لاقف ةقدصنب نحر لادع هل لاقي هنع كلذ < الحر دلل رم حدف غوض وم بسح

 لاَقلاق هسبأ نع قحسا نب دامح نع ع ىبحي نب نيسملا (ينربخأ )يوقتلا كلذ امنا هللا هحرت 5-7
 ركذو قفل ةيدنإ هنأ يب نم لجر هب لزنف هاجمالا ةئطلاب طق فيض لزني ٍ يمصالا

 نمةبرش هاقسف ناعق نأ وره نب فررط نب ءاعا ىتب انج يدسألا ءامعأ نب اع 5
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 لاق اهيزش الف نبل
 يجضاف ةلاحم الايعا نبا ناو * ةخرقلا ينم سفاجا الا

 حاوجلا لود |تدشامظ ىلع ةيرتش # ايعا نبا ميزاح تددس

 حاط نيملا ةفورطم نم دولا ىغب # هسرعو ىلهاكلا لم» كأ مو
 حصان ريغ يما بيغ هل تباغو * اهدوو اهاضروىغس ع غاب ادغ

 حراب 41 + يارالا ىدتغي الو * ةقاشب لازب الا انو نعد |

 لاق: انعان نب رخص ةاجف ل
 00 هللأ حبق الأ

 معان كلا ل سلك لكلا © هلك قتخي وهو 0
 حتاش دازلا ىلع يسع لكالأ * هتيرق تبيح ذل“ لع تنك

 لاقف هفايضا نم الحر ًاضيا ةئطحلا انو ةديبعمأ لاق
 امالسلا ىلوالا ةراا كتفك * الهه تلقف نيترم مو

 امانو عبش نم لان دق امل * ًاساؤر اعدو هنطب قفنو

 ا هل رفس يف جرخ ةئيطحلا نأ نياوي نع مالس نب د ن ع ةفيلخ وبأ ( ىنربخأ )

 لاقف ا دقف حاورال ماق املف | 1 هلادوذ حرسو ال زئم لزف ةكيلم هتئباو ةمامأ

 ىلايللا ثدح مآ ركلا باصا * سينا بئذ مآ رفقلا بئذأ

 ىلابع ىلع نامزلا راج دسقل * (١)دوذ ثالثثو ةنالث نسحنو

 نب وروبأ لاق 1 نع دامح انمدح الاق يب“ نبنيسملاو عيكو فلخ نب دمع

 يللا 50 قدسأ طق اهب برملا لقت م ءالعلا

 ةفرط لوقف هل ليقف

 دوز مل نم راخالاب كيو د الهاح تنك اممايالا كل يدبتس

 ةئيطحلا لوقالا نطم هيفو الا ءارعشلا هتلاق امم تيب سياو رثك أ تدوز نمم اهب كينأي نم لاقف

 نام زلاراحدقل دوذث الو سشا 21 هريغو ينيبعلا هاورو هيفلالا دهاوش نميلاثلا تيبلاو )051(

 سفنلا نال سفنا ثالث سايقلاو ءاتلاب ةثالمث لاق ثيح سفنا ةثالثث هلوق هيف داهشتسالا ىلابعىلع

 هلوقو صاخشا ةنالمث لبق هنأك راص صخشلا ىلع سفنلا قالطا مهمالك يفرك ذ امل نكلو ثنؤم
 كا فاضي النا ددعلا سابق اعاو عمج مسأ دوذلا نال دوذلا نه ثالث هش سايقلا ناك دوذ ثالث

 يع هأ عمجلا



 (يريْخأ) < سانلاو هللا نيب فرملابهذيال ةئيطخلالوقلثم دشني ناو هيلع لدنو اهردص نع
 ةليا يف ةئطحلل تدتك لوقي ىعصالا تءمس لاق ىئايرلا انثدح لاق ديردنب نسحلا نب دمحم

 تدلا اذه نأيف غلب لاق 0 فأل ع هسأ نع دام نع ىذ نب ؛انيسحلا 0 ) ةديصق نيعب رأ

 ىانلاو هللانيب د عال ةئطخلا ل وق ىنعي بك * نب 2 ء دحاوريغ هرك ذ ةاروتلا يف

 لاق ةشئاع يأ نب ناع نع قشمدلا ناعَني كان ع ناورمنب هللا دنع رك ذو قحدا لاق

 ةئطخلا تدب دشني الحر ريلا تبعك عمس

 سانلاو هللانيب فرعاا يهذبال * هبزاوج مدعبال ريا لعفب نم

 اندنع حدىذلاو يرد.لا لاققحسا لاق ةاروتلايف بوتكمل تييلا اذه ناهدب يسفن ىذلاو لاقف
 ناندعوب | لاقلاق هبا نع دامح نع نيسحلا (قرخا ) داعلاو هللا نك فرولا نهذيال هاروتلا ف

 علقيال توملا يعاد قنا هل لاقو 0 اد هنبا اعد ةافولا دادش نب هللا دسع ترص م

 رسلا يف هللا يوقت كب رومالا و 0 كب ينباي عزمي ا ا يم نم نأ نكت

 ةعطخلا لاق م داز ريخ يوقتلاو ادب نم ركشل ناف ةينلاو ثيدحلا قدصو هلل ركشلاو ةمالعلاو

 ديعلا وه ىتلا نكلو © لام عمج كاكا اا تلو
 ديزم ىتتالل هللا هقعو * 1 جلا ريخ هللا ىوقناو

 دع ركع  ىذلا نكلو 6 زرق ينأينأ دنال امو

 ةرصلا ةياورلا دا مدق لاق سن وب. نعةدس. ها لاق مالس نب د# نع ةفيلخ وبا( قدحار

 ةعطحال هدشنأف هيلا داعمث ىلب لاق دامحاب ايش ىنتقرطاام هل لاقف الع وهوةدرب يبا نب لالب ىلع
 هحدع يرعشالا يسوم ىبايف

 ماح نمهؤ ماس نءو مث نمو * مج نمو اهف صاع نم تعج

 يعاس.هفرط يرعشأ اهب ومي * اهلفاحح اهاياور تانقحتسم
 اهفرعأ الف هلكةئطخلا رعش ىورأ انأو يردشالا ىسوم انأ ةئطملا حدبأ كحيو لالب هل لاقف
 اهناو يسوم يبأ يف ةديصقلا هذه لاق ةئطخلا نأ ءادللا رك ذو * سانلا يف ههذن اهعشأ نكلو

 8 د نءو اف رهاع نه تعمح# - هدشن ا وزغال اشرح عج دقو هيف اطاق ةدءح

 وهو تيبلا اذه .انهنيو نيتنلا رك ذو

 ماطسب نيدلا يذ طدر لئاوب * مهتدفر يت> معيضر اق

 ار 2 تب دسأ يل هلآ نتكف كلذ لع مولي هنع هللا ير رمح هللا تكف ىموم وبأ هلصوف

 رخفلاو حدملل هطعت ملو هناسل نه كضرع تردف امناو اذكه اذهناك نا رمت هيلا بتكف اهب هنم

 001 دحر وز انما هله ف اوززلا داج اهايآ هدأ ةدزب ىأ نب لالب يلو الو: تاسحأ دقق

 دمحم ينثدج لاق يثايرلا نع يناركلا نع ىمع هب ىنريخأو يبأ هب ىتثدح قحسا نب دام باتك

 للا :لوسر قبس لاق لوحكم نع نمحرلا دنع نب ثركلا نع شابع نب ركب ينأ نع ليفلعلا نبا



 / (4ةل 1 -

 لوقي ث يح ةئيطحلا بذكر م لاق(1) رحيل هنا لاقو هيتكر ىلعانل هلس رف ىلع لسو هلآو هيلع هللا ىلص
 مصاعملا قوف طيرلا تالعاح الو # انزفتستال ليخلا دابح ناو

 نع د نع ىحي نب ني محلا ( ينربخأ ) سو هيلع هلا ىلم هللا لوسر هكرتا دحأ اذه كرتو

 تلاقف 36 ةلجاز تمدق دقو هلارعا هتاف ارب دار تطل نا يأ ن 52

 راغص نها كتاني.رك ذاو * انقوشو كيلااننمم ركذأ

 الاقديرد نب ندحلا نب دمو يديزيلا سابعلا نب دمم ( ينربخأ ) ادبأ رفسل ت تا رالا ل اقف

 تالضأدقؤ رفسيفام وق تفضل جر لاقلاق 0 نعذ< نع ىب.صالا ىخحأ نبأ ن نمرلا دنع امدح

 يندشن اف كمع ا تاكل مم خ خش لاقم“ ين نطل ىف هلة“ شيف ينطق ماعطلإ ينؤاشل قارطلا

 و ا ا طع #* هر ماش نالح سم ىملس نم افع

 هِبأ نعدامح ن ءيبحي نبنيسملا ( ينربخأ ) نيلان .هبحاصانأو ىلب لاقفةئطحللاذه سيلأ هل تلق
 10 خامل نسا دفا رعشلا ديجي رعأ كااوأأ لوف ةمريش نا تسوس نبا لاق لاق

 اودع اودقع ناو !وفوأ ةويهام ناو دك يلا اونسحأ اونب نا ميش ١

 اندكالو اهوردك ال اومسنأ ناو * او مهف ءامعتلاتناك ناو

 اودر مكمالحأ لضف اودر رهدلا نم * ثداح لج ىلع مهالوم لاوس

 خمجمأ هل لاقف ةنب لاق ىنبلا دحاوام تيبلا اذه نغ ناندع 2 ل دقو يممصالا لاقو ( لاق )

 لافرامت 5 ةلانغ نب دحأء(هيتيع )للة وسو 204 1 لاق ىللعف ىلع ةلعف

 هتمحت أ ةئططلانأل لضفملا نع يارعالا ن ؛١ انثدح لاق يراشالا ةقدص نب دنحأ نب دم ينثدح

 ا مدل لحرلا اذه نا اولاقو ضءب ىلا مب طعل ىنش عوبرب نب دإةم ين لزنف ةئسلا

 كنا ةكيلم يبا ايدهلا واقف هوناف هشاحال 0 بحي امع هلأسن وح اولاعتف هناسل

 ناقف هنعا بت نأ حم اعو هض نأ نضاخ ا[ فاقع قا لا
 ايها مكل اسلجم يب ءاث اواعجم الو ينوشحوتف اهوطق الو قولش يزار اول

 مك لاقو 2 52 لجر لك عمجو مهدنع ماقاف لاق انزلا ةيقر ءانفلا ناف مكنابش ءانغ يقانب

 يل مدلل ةيرض هب رضال انر ظأ ني مقم ةئيطخلاو مكتم دحأ ينخت نيل قالطلا

 درع رخو قرن سلال كي ىذري اهيف اميقم لزي مف

 دمحم راوج ىخا لك سيل ذا * مهتدمُحل دإةم لآ ترواج

 دهزي ةداجرلا درب نيو #3 عنطصي ةعينصلا دري نه م أ

 مرا 1 نع ةفيلخ وا قر هانأ 2 هلو ردنا نإ ناقربزلا عم ( هربخامأف )

 ةنيدملا لهأ نأ هنع لأ يذو كلاق نب نذأ نع هدو .يراخسلا يف هل. سرف نعدلوت (4)
 و املف فاطف هيف ناكو فاشن ناك ةخءاط ال :ًاسرف ماسو هلع هللا يصد ينلا نر اوعزف

 )ا م

 ارحباذه كسرف اندجو لاق

 ل الا



 )٠١ة(

 ينريخاو سنوينع مالس نب دم نع هبأ نع دام“ نع حي نب. نيسحلا ينربخأو هب هزواب ملو
 يبانع هللا ديبعهمت نع ىديزتلا ينرخأو ةدسع ينَأ نع متاح يبا نع ديرد نب نسحلا نب دم

 هيلع هللا ىلد يللا نا ضع ىلا اهضعب تممضو مماياور تءمح دقو ينارعالا نبا نع تح

 نب بك نب فوع نب ةلدهم نب فلخ نب سقلا ”ىر.ءا نب ردب نب ناقربزلا ىلو ناك مسو
 0 .رلا ناقريزااو رمقلا ناقربزاا لاقو يهمصالا كلذ لثئمرك ذو المع م ل دام دير نإ دعم

 ىلعمدق مث هلم ىلع مو هيلع للا ىلع يبتلا دعب هنع هللا 1 اد اأو لات ةنحللا تقلا
 0 لو وءداوسوسوأ هانبا هعمو يرقرةب ةئطخلا هيقلفدم وق تاقدص يدؤ] ةبدحم اس فر

 عنصتولاق ةنسلاهذهاةتمطحدقف قأر ءاا لاق ديرب نأ ةئطخلا هفرعب ملو هفرع دقو ناقربزلا هل لاقف

 دق ناقربزااهل لاقف ادبأ يحدم ا ىلايع هن ةنؤم يف 5 . الحر اهم قا نإ تدد1و لاق اذا

 اذعةئطحلا هل لاقف 0 زاوح نيك كرواجيو اركو انبل كعسوب هيف كل كد

 01 والاق ىدح لاق نم دنع لاك هتصا دقف لاق .هلك اذه وحرأ-تنك امو نكملا كِبَأو
 رعقلانع ىلسو سءشلا علطم لبقتساو لبالا هذه بكرا لاق كلحنياولاقردب نب ناقريزلا لاق

 هيش هنسلح ناقريزاا يمس اناو ردبب نب نيصخعا ناقربزاا مسا ناكو سنوي لاق لك نا

 هل لاف هريخ يف ةديبع 1 لاقو كلذل ناقربزلا ىمسف نارفعزلاب ةقرب م ةمامع سد لب ليقو 0

 هل ئيزك او هيلا يندحا نا اهلا بتكو قدزرفلا ةمع اضيايهو ناقربزاا 00 رد 1

 مالس نبا ةياور ىلع هتجوزب ةعيطملا قاف هتح وز ىلا هلكو لب 0 لاقو نيالاو رهتلا نه

 بعص ماع يف كلذوهمأ هنأ ةديعيأ ةياورىلعوةدينه اهءساو ةيعشاجملا ةيجان 3 ةعصعص تأب يهو

 2 | ف ورتمج نبيل نب ساهش نب سماع ضيغب كلذ غلبف هيلا ا ل21 7 اف ندع

 آل روح حبو مقالب ةام دز نإ دعس نإ تك ل عب رق نب ةقانلا

 يمس اهئ وةقانلا فن أ نم نويضغبي اوناكو يبا ع ءالا نبا نع سيح نبا لاق همت نع يديزلا ربخ

 نمسومشلاا يعود“ :ااذعأ رفع> تثعف هلاسن نيب اهءسقفةقان ر 2 اعرق هابأ نال ةقانلا ا ةءح

 هدب لخداف اذهب كن اش لقف اهقنعو م الإ ةقانلا نم قد مودابأ ينأف ميذه دعس نه مث ل أو

 لاقف ةئيطحلا مهحدف تح مط بةللاك كلذ ناكو ةقانلا فنا يم ف هاطغأ امرحو اق يف

 امنذلا ةقانلا فناب يوس نهو * ,هريذ بانذالاو فالا مه موق

 اوناكو هلهاو هتوخاو اضيغإ يني فرمشلا ناقربزا| نوعزانياوناكو احدمو مطار كلذ دعن راصف

 "يساوهد ةئطخلا ناكهربخ يف ةديبع وبا لاقو هسفنب مهالعتسا ناك دق هنا الا ناقربزاا نه فرشا

 ضبغب رظن و هب ترمعتو اهيلع ناهدلاح ةرزحما تار املف كل ذك لاغ هعمو نينا ءدحات ل قالا
 ءاسالان أش نم نا لاقو مهياع ينأف انت انا هيلا 0 رار 1 هب عاطل ١| ىلا ةقالا فنا ونبو

 هيلا مطوسرناكو ةقانلا ف و هلع 5 املف اهنذ امحاص ىلع لجأ ا تعلو ل ريصقتلا

 لجرلا ىلع لءاحبت. مه لاقعاشلا ل او ساءشنب ضخغبو ةذوه نةءقاعو يأل نإ سكش

 هريخ يف مالس 0 امهظع ادعو هودعوو طا مكيلا تلو تيفو كلر نا 2 د
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 ةليمح تناكوةكيلم هتنبا جوزمي نا ديري امنا ناقرب زلا ناناقربزلا ةجوز ةدينه ىلا اوسد مهي مل املف
 تلاقف ةديبع وبا لاقةعحتلا اودار ,ءامأ هيرادن كاذ ىف هو ةوفح ةئيطحلل 3 ع نه تربظف هلك

 0 ىلارولغلا اذهكلهاوتنأ كر افةعجنلاترضح دقةدينه هل تلاقفمالسنبا لاقو ةرزح ما هل

 قخحا كان نا اهلا لسراف:اعيمح اعسيال هناف كقحان تح انا هددزا مث اذكو 571

 اولاقو هيلع ةقانلا منا ون اأو هالات كا هيلا هدر نع تلقاثو تلعفف كلذب

 ناقربزلا ناكو ةذوه نب ةءقلعو سامش نب ضيغب الوق كلذ ىف مهدشا ناكو ةعيضمب تكرر دود

 ةيقلع يف لاق دق
 يبئاع:سيعلو ينعي ل ا مع نا ل

 بئاوتاىللعنيعالو ت * ايالا يف هنيعاو

 بقاوعلان متانزملاف * اخي ال كنع .نإ هال

 مكعم رئاص انأ مق ف نآلا امأ لاقف موباجأ ةئيطخلا ىلع او آطأ اءاف هيلع ًاظبغ انتم ةمقلع ناكف لاق

 رك الل ل أو رغد القت ن .بنط لك اوطب رويت هل اورضف متم نا

 ينب يف ىدانفهتدش راقت ل ناقرب زلامدق املف لاق ه كو احاقل 7 نيالاورمتاا نم هل

 هسرف ناقربزاا بكرفةلهاب ن م ةساق نب مغ تنب ءاعفسلا مهما علرق نودمال مهو فوع نب ةلدج

 كل وهام ا ولاةف ي راح يلع اودر لاف نيبعيرقلا ساش ينب ىدان ىلعفقو تح راسو ها نا

 اضيغب اومالف مم وق نم ىجحلا لها 0 ب رخ نيمحلا نيب نوكي نأمل هتعضوةتحن راد اا راجي

 ناف هوريش هيمال كل امرح ل>ر وهو ا دقو هحرخح تسل لاقف هراح لحرلا ىلعددرا اولاقو

 فقووذناقرب زلاءا>فهطهرو اضغب راتخاف ةعطخلا اوريشههرك ل هراتخا نأَف هجرخامل ينراتخا

 مالاس نبا ةباور هذه هكرو ف رصضناذال لاق مذو طخس نع ىر اوحتقرافا كا انا هل لاقو هيلع

 نااهربغ ميزو حاشنو حا مال نايعل رقلا ن نم هعم نموذاقر ,زلا نيب ناك هنا 5 هناف ةديبع وأ اماو

 لاخ عض وم يف ماه ىد ةئطخل اجر نب رم مك ضيفل ىلع باطلا نب 0 يدعتسا ناقريزلا

 لع> ولاق نييعيرقلا راتذاف هب كلذ لعفف نات اع دا نو هلييس لحو هدحو نييحلا نيب

 بذذاللودو ىنأف هنوضرحيو كلذ ىلع هنوضحم مهو ناقرب زا و>مي نأ ريغ نم مهحدمي ةئطخلا

 احهف ناسيش نب راثد هل لاَم طساق نب رهنلا نف لجر ىلا ناقربزلا لسرا تح ىدنع لجرلل

 لاقف اضيغب

 ءاورلا ءاملاهب اهزوعاو * تلح ءاملاف وحب ىلبإ يرا

 اًواسا ذمةبارقلا اولصواش # عبر ق ينب هايم تدرودقو

 ءامظ ةقنحم صو 6-0 #2 ىلبأ سددلا درو موب. ىلح

 ءالبلا لزن دقو قلم #2 ىلا سامشراج كا ملا

 ءالعلاو مراكملا ثدح ىلا ** ركب ماا يلوحم تلقف
 لا ا ا ا ا ا أ آآ#آ#آ1# 1 0 20ذأ]ذ]ذا 1 1 1 1 1 1 1 1[ [<[([([([(665662 7277-2 77 7 1111-7 111 1 ا



 (ه؟)

 ءانفلا احدو هكمس ىلاعت * فوعنبةلدهب تدب اندحو

 ءابر الو لاعفلا ىف يدق * ىأل نب نسامثل حا امو

 ءازجب ةلاقم نم اذهف هي الوق لاق ةعاطخلا نأ ىوس

 ّ لوس يبلا هن دمصق. ضرغل نع لضانيو ناقرزاا وحمب ةعطخلا لاق ذكش

 210001 نإ دلل ده اجاسااومال :فماتدأو

 سانلا رح ودحم ءاج سنان يف # مكلابا ال ضيغب بنذ ناكام

 ىتاسباو يجحسماهب يحي اموي # مكترد نا ولمكتيرم دقل

 يساىماو يتم كل نوكي اك #2 ا ادع مكتحدم دقو

 01 كارل نك ]و © كشا تع تم ىلا ال
 سايلاك رحالا دراطىري نلو * مكلاون 0 اف ا هةر

 سامرأ نيب امقم هورداغو * هلزنم نوه اولاطا موقل راج

 فارأو تانآب وخرج < مهالكك هلرهو هارق اولم

 ىساكلا معاطلاتن :أكن اقدعفاو * امل ل مراكملا عد

 ناو هللا نيب فرعلا بهذيال #* هيزاوح مدعيال رب ريا لعشب ن.

 :نايلسا ةاقسال لآ نم مكلواعم تاف نا .يننذ ناكام

 .(00ناكت ا ريضالبنواديتادجب < سناك نع واف  كولضان دق

 قوف نم ةدلا ةينح < يذلا ىتتسملا متاملاو ب ل 2 نإ ساسألاو كَرَعلا حا

 هعف رف باطخلا نبرمت ناقربزلا هيلع يدعتساف هحر خف ةركلا باج يف لبملا عب نا تالا

 ( ىنربخأ ) رمع هسيخل هيلع حاسو م لاق هاجم ها 0 لف عاتق ةدشن اف هدشنت داو هللا رع

 د يقدح لاق ةيش نب رمع انثدح الاق يباهملا رمصن نب ببحو م زيزللا دنع نب ا

 اأو ادايز تدهش لاق يعشلا ن ع شايع نب هللا دنع نع يقاطلا ن نمح رلا دع ينأ ن ء ةيواعم نبا

 لاق لاق كل لاقامو لاق ىتاغ هنأ لاةف ىمىتلا ةنالع 0 دوعس» نب صاع

 صاع بلكلاةيصخامفراس دقو * اهءامتو اهور حر 0

 تلاوات تلف تكف لاق تلق اذكع نذل ةنواع لاق
 صاع قل اذجان امفراس دقو * اهءامتو اهورثوجرال يناو

 10 كلال تلقا ةنس نوكم نأ الول لاو ءاش فنك هناسل لقتي اعلا هللا لئاق دايز لاقف
 اا 2 نظل تلع ناك لجترلا نم يرداام رمآلا هللا لسا لاقق ىراهتالا دبن نان

 ناقرب زلاهان 1 هيدهش لاق هناهلاق هنع هللاىذر رم لا هيحعي دايز ناكو لاق هم تعمس ئ

 عدرا اذا مهسلا نا كلذو ماهلا يف كلذ لسا نإ نحس لوقيو رصقملا ءىندلا سكتلا )١(

 لماع عا تلات ياو ءزيعرم فرس ةتاتكلا تف يكن هقآ ةتانوأ



 نا ا 2-0
 يس ل حن

 يل لاق لاق كل لاقامو لاق ىتاحم هنا لاف ةعطجلاب ردب نبا

 ىساكلا معاطلاتن أ كناف دعتاو * اميل لجرتال مراكملا عد

 لاقف ىببأو لك [ نأ الا أوم غلبتام وأ ناق ربزلا ل لاقف ةبتاعم اهنكلو ءابع عس اام رمع لاقف

 لاقف كلذنع ادي لأس هنا لاعبو لاق هيلعحلسنكلو هج مل لاقف هلأسف هب "يش ناسح ىلعرمع
 لاقف ءىتميلع ولأ ثري يقريظيف لف ر ا ح يىلناو هقطام رعشلااذه نم ىنقل#نا يرسفام ١

 رحشالو ءامال لصاوألا بغز * خرم ىذب خارفال لو اذام

 رمعاي هللا مال كيلع رفغاف-# ةملظم رعق يف مهساك تيقلا
 رشبلا ىهلا ديلاقم كيلا ىتلا * هبحاص دعب نم يذلامامالا تنا
 رثالا كب تناك مهسفنال نكل *« اهل كومدق ذا اهب كورثؤي مل

 كاي اف لاق يثاعم هنمو يبسكم اذه اعوج يلايعتوع اذا لاق سانلا ءارغو كايا هل لاقو هجرخأف

 نالف لآو نالف نم ريخ نالف لوَةَتف سانلا نيب 0 نأ لاق م و لاق لوقلا نم عدقملاو

 نكلو كناساتءطقل ةنس نوكتت نأ الول هللاو لاق مث ينم ىبغأ هللاو تنأف لاق نالف لآ نم ريخ
 هل اولاقف نافطغ هتضراعو اهب هداتقاف ةمامع هقنع يف ناقربزلا يف جاف ناقربزاي هذ> هل تنأف بهذا

 يورام تءوس دق دوءسم نب يماعل دايو راع بلا ههوف انا ه هه كمع وزو كتوذا ةرذش انأاي

 لئاو نب ركب هتضراعو ةمانغوأ الح هلع يف ىتلاف كلو وهف هب بحذاف ننسلا يه افاو رمع نع

 متاح جايا حا لاق ديرك نيد نسما نر (ينربخأ ) مط هبهوف كناريحو كلاوخأ هل اولاقف

 هلاتام لواوهو لاق رمعهسح امن ةئططا نا هديغ نأ
 الادسلاك يلا يداعالا ىنتقس * ؤرما ينا كدحي ذوغأ
 الاون :يحراو الاكن دما“ « :ناتربزلانم ريح كتاف
 الاقم ماتم لكل ناف * كيلملا كاده ىلع ني

 الحر نامز لكل ناف * ةاشولالوقب ينذ>ات الو

 الحر يفاسن كيلا تةيسف # اقداص اومعزام ناكن اف

1 
 يرملا (َيرَخا ) + خم يذب خارفاللوقت اذام * اهاو أ ىتلا هتاببأ لاق تح هيلا رمع تفتلي مف
 يعاشولا هللا دع نب مهاطو نم نب زيزعلا دبع نب رمعو ىديزلا سايعلا نب دممو ءالعلا يأ ن 1

 نب هللا دبع ينادح لاق يمازملا نامع نب كاحضلا ن دي نوح نتجت دلاق قأكب نإ ريبزلا انئدح اول لاق

 ذرو الأ نضف# د ءاح ولا نيكتشيال ساوح

 هديع ننلاج اون كلما لاو 1 لاق هيبأ نع ميس نب ديز. نع ناُمَع نب ة ةعدر نع بءصم

 هلوق هدشن اف نجحسلا قم ةيصرخلاف الغل صاعلا نب ورمع هبف هلك دقو

 رحشالو ءامال لصاوحلا بغز # خرم يذب خارفال لوقت اذام

 رمعأب هللا مالس كيلع رفغاف * ةملظم رعق ف مهساك تيقلأ

 رشنلا ىلا : داق كرا ولاد حاشي دب يينلا امال



 رثالا كب تناك مهسفنال نكل * اط كومدق ذا اهب كورؤي م
 ررقلا اهب مءاشغت حطابالا نيب * 0 ةيلص ىلع نامإف

 ريخلا اهب يمعت ةيواد ضرعنم * مهنبو ينيب 8 كؤادف يلهأ

 الو ءارضخلا تلظاام صاعلازب ورمعلاقف * خرم ىذب خارفال لوقت اذام# لاقنيح ىف لاق

 ال0 012 ٠ ىلأف ىرركلاب لع ربع لاقف ةعامملا كرت ىلع يب لجو نملدعا ءاربغلا تلقا
 ىاراام مهفام ريغب مهمذيو سانلا حدو مرحلا بسنيوودحبلا لوقي هناف ىعاشلا يف ىلعاوريشأ لاق مث

 و دولا لع” لبال نكسلاب ىلع فصخماب ىلع لاقمث اب اف تدطت لغلاف مثهناسل امطاقالا
 هل لاقف نينءملا ريماي دوعااللاقف دوعأال.لق نا هيلا اوراشاف نينءؤملا ريمااي دوعيالاولاقف يحوا

 كلرسكو هقر © كل طبدق شي رق نم يتف دنع كب ناك هعطخلا رمع هللاقىلو املف لاق ءاحتلا

 كار ىح ايدلا تضها اق رسأ نإ تال يات ضاعت هب تفلت ةكلطح [انع لاقو عرخلا

 هينغب لمْ ةئيطحاي اننغ لاقو ىرخأ هل رم 5 قر هل طس دق رمع نب هللا دبع دنع ةئيطحلا

 لاق تلعفام ًايحّناك ول هنا امأ ءرملا كلذ هللا حري لاقو عزفف رح لوق ذأ ةئطحاب هل كلقف

 نب هللا دبع نع يورو لجحرلا كلذ تنأ ت 0 [ذك لوي كانأ تعمس هللا دس تلقو

 ضارىعا هنم ىرتشاف ةححلا هيلع دكؤي نأ دارأ ةئطملا قاطأ انفع هللا: ىضر ربع نا كوانلا

 كلذ يف ةئطحلا لاقف مهرد فالا ةثالثب ًاعيح نيملسملا
 عفت د ل - 56 عدن لف مالكلا فارطأتّدَحأو

 عزفبال ع حسو يذ # فخم رق ما ضرع ينتيحو

 ةوامالا خا نب نحر لادبع ينثدح لاقهسأ ع نعقدحسا نب دامحن ىحي نب نيسحلا ( 01

 آلا رع سلا يق وع فوع نب نحرا د دأ م ينَأ نب عفان نع هم نع

 هللا يشر رم نأ ةديبع ينأ نع ينأ ينربخأو ذامح لاق نحسلا نه هح 0 ةعطخلا مم يف

 ضيغب ءاحم ىلع هلح ناقربزلا ناك يذلا ىرغلا ىعاشلا لاق هقلطأ ا هنع

 اك ددرالا ريحار ع ضيفا انإ. ناحالا قاعد
 نامس ماغناو ُ ل دمك كلهأب رس اولاقو

 ناتدح كلذف ةعبراو #3 ارهش نررثع مهلا ترسف

 نايعادلا ' .يئادب يتدساو. * ضيفن . يبا تبا: نأ املف
 نافاضلا سني ىلبالاب ال * اقيض ءاوثعلاو يئذلا تسي

 ناحيشل مرقلا ودنانك ردسب ع اكتم[ ام 0 0

 د 0 نإ 0

 #4 يناف ىنع الئاس كب نش

 نايعاد , يداني نأ توصل

 ناقربزلا راح يرفلا نأ



 سول اذ

 (ةة)

 يناسل ينجو يديتمرتجا اه #خ برح ديرطو ةريشع ديرط
 نابأ بجرم .منملا» لع تاز اير < كلر دآ ناك
 يناعد نم ميري ينميضو * ينمضي مف ناقرزلا 5

 يف ةئيطحلا لزي مل لاق ةديع نأ ن 0-2 نع قحسا نب دامح نع ( ىحي نب نيل درا

 ةذوه نب ةمقلعضش ىف تنمضت 0 ىل ف ضيفبالاق اويحأ اذا يتح مهحدمي عيرق ين
 يندبع هتنمضت ام ينئربأو ريعب ةنام هل نمض دق ناكو تلق امي ىلل هفف ءاملا هللا ءاح دق هل لاف

 نان ٌ نيعبرأ هل ايي اعقف ةتممتأةبام متنأ ممماطعدعب لضنامه 0 ىلرق ينب يف لس عن

 هيلا تعفدف نييعارو ةنامهل ةمقلع اهمتأف لاق نيرربعبلاو ريعبلا هلام ردق ىلع ةيطعي للحرلا 2

 هنع هللأ يضر رمح هيلع نان ا ةنسلا هتلك لاق يت> موه مقموهو مبدع 1

 لاق مع لحر املف

 ادني ري نكلو اهي يطرأ تعدو ذا هللا د هبال

 ادكتالو ىدكاامو ليلملاو وبحي * نمو ليز لا ىطعي نمهلادعببال
 ادإدوامومذماافصدهرجحااذأ * احبيم فورعملاب هنقال» نمو

 ادغكاذكعنعالمويلاكطعينا #* هلماتا يدش احل هتيقال

 اًيبشاوا باع نإ هيعظفاحو 8 .قرصتمو يدو هدفا د

 نع اذه نعث را نب دمع انتادح لاق ىسوم نب دمع انثدح لاق ىلع نب ندحلا ( ينبخأ )

 هياع هللا لك هللا لوسر سلج يف سلاح سابع نب ١, انيب لاقفوتتملا شابعنب هللا دبع نع ْط نبا

 ةمامحوةيجوزخ فرطمهيلعو رط# يبا عا ىلقا ذا شي رق نم ساهلو>و ا دع مو

 ًاحانج ىلع افاخنأ لاق اذامف لاقىنفاهّللا لوتسر مع نبا لاقف مالسلا هيلعاودرف موقلا ىلع مسيقح زخ
 0 الفرصتنا نمو ريخ وفعلا لاف هب ترف ىلرصقو هتمتشف ينمتشو هتماظف لجر ينملظ نا

 ىنفلخا مث 3 ينانمو ينرغو يندعوف يانا ًارما ت كانا سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر مع نبااب لاقف

 هنريشع نم هريغوجم نأ نءشكل دبال هنال ءاحطا حاصإال لاقدوما ناسيا يتهرب فدتساو
 دقام وفعلا يفو مخو عتسمينبلاو كيلع غب نم ىلع ينتوك.تشي منع متشنو كءلظب لن مظنف

 شي رق يلح ينراحلا ناح.سنبانةرلا دع لقانا بشن لف ترربو تقدد لاق للضفلا نم تماع

 ساع نبا لاقف ةكلم اناي كراد هللا برق لاقو هتلئثسيف فطلاو همظعاوهل>| ينارعالاىار اماف

 ةترسشع نعدْبازَو فاذقىدرص اتمنا هلل سا نبا لاقث هللا وه [ذا ا
 ناقريزلا سعا نم تهركام ضد كين تكرع تنكول هللاو ةكلم:ابأاي تنا اهأن ْوَ ةفراعبن هوا

 سابعلا اناا مهب هللاويفا دعس ل اظي نم هموق نمتملظ دقلو كل ًاريخ ناك

 لوب اعنا 2 * هللا كنج ريهللاو ىلب لاق كزببغ نا 0 رعأ تناام لاق ملاعل

 ىانلا معا يندجم دعس هال لم #* ةيرحمو الع ممدختب ب نب انا

 ساشلاءديزنبادعس سارو * ممددع نار ل



 نسا رلاك سايعلا أبا ىبان ذلا سيل * مهرشو مهابانذ ناق ربزلاو

 رعشأ ن ٠ ةكبلم اياب سا.ع نا لاقم لعفا لاق أريخ الا لوقت نا كءدلع تمسفقا ناع نبا لاقف

 لوب ىذلا اق نيضاملا نم لاق نيقايلا نم مأأ نيضاملا نمأأ لاق سانلا
 مشي مشلا قال نهو هرش * هضرع نود نه فورعملا لع نمو

 00 يذلا هنود امو

 عشبملاو عمطلا الول ةالوسر مع نبا هللأو هسقن ىف هل كور 00 1 ةعارضلا ن نكلو

 | ااذل امينا هدرصأو م هرعشأ ين ككست الف نوقابلا امأف نيضاملا سائلا ر 8-0-1
 نأ اهثريغو ىدع نب مئيطاو ةديبع ين نع انل يور لاق رامع نب هللا د ,ع نب دمحأ ( ينربخأ )

 ىذلا ءاملا وهو هالحف هلاع ردب نب ناقربزلا ىلع لزن نيردبلا نم 00 ينأ قب هللا دبع

 اع هل اوحذو هكا عميشو هل لاش سدذلا وهو مامي ةقانلا م يف ىلع لزنف ناس هل لاش

 هلوش موف ينغتي مهدنع ن٠ حرف ككل ان رحل ةسرق نم انابا تاكو أولاقو

 0 الو يوقتلا تس # هءام عنع موي ناقربزلا امو

 لن 2 ط ءام عيشو ءامو د هءام عسب ناس ىلع مقم

 نين.ؤملا ما قاجم هنا لاقف هللا دبع ىلع هادعتساف ةنع 0 يضر رم ىلا ناقربزاا تك لاق

 ناوضرر#لاقف هنع ينالغ او ىلع ل يفا نيئمؤملأ 3 ءأب هل لاف هللا دع كلذ نع رءع لأم 0

 هيراحم يابا ردح 2 عنمأ الأ نينه ؤملا ريم ا كف ليسا نب |نم 0 عتمأ ناقربز ا هيلع هلل

 ءانا نود كءام تعتم كا ينخاب نما هدب ىدقن يذلاو رعع لذقق ىديب نأ هنا رذح>و هرةتس»و

 نق نام زلا ريعب ةقانا انقأ ى ض. لاف ًادبأ دغ يتنكاسال ليسا

 احاطبأا أومنم مراضخ لياس 7 ترعرع نط ودنا

 احالسس مهمنمأ نيحرلا اذو * اماشه مأ عنمت يكرلادازا
 احاذللا نديلاو فلاب نهو * رف نود حطابالا أوعنم مح

 احاحو مهذال فويلملاذا # فخاط ممضيب نود برضل

 احامرلاو ةيشرشملا رودلل_ص # قالت ماب يرد امو

 عضوم يف نه ىلا تمدوام تعم دقو اهبذعس ةاورلا ند قرف لك يني : ةشهإ 0 ةئطحالو

 ناعثا ىحم نب دحأ انثدح لاق يديزاا اعلا نب د2 4 قر ( اهديناسأب تردصو دحاو

 0 لاق ىرهوجلا 0 نب 0 8 ينرخأو 0 6 كَ 10 طا ةئيع اكد لاق

 يب 2 01 0 دو كدب ءيدع نب 0 ييحلا ا دع ا

 وبأ انئدح لاق يعاز لا دم نب مشاه 0 ةديبع يبا ن ع هسأ ع ند قوعسا نيدامج نع :

 0 ةكلم انألياو !اقذ ههوق هلا عمتجا ةافولا ةئطألا ترمض> ل اَولاَق ةديبع ينأ ن ءذامد ناسغ

 "ا



 ( هال )

 لوي ىذلا نم لاق ءيطحاي هللاكمحر صوأ اولاقءودلا ةيوار نه رعشلل ليولاقف

 رانا 00 يلكش منرت * تعرتامعذ ومارلا ضينأ اذا
 اوغلب ألاق كمقتياع ضوأ ةيصو هذهأ كحيو اولاق برعلا رعشأ هنا نافطغ وغابأ لاق تاتا اولاق

 لوش ثيح رعاش هنا فاض 0

 ذيدل ريغ توملاديدح ل * ىننأ ريغ ةدلل ديدح.لكلل

 لو كح برحلا نشا هنا نئلقلا يرخا لحا املأ لاق كلمتني اي كو 0
 ليديب تدش لّقلا رام لك #4 0 5 ليل نم كا اف

 لوقي ثيح برعلا رعشا مهحاص نا راصن آلا اوغلبا لاق اذه كنع عدو هللا قت اولاق

 لبقملا داوسلا نع نولأسي ال ٍِك مهالك ره ام يتح نوشغي

 لاقف هيف تنا ام ريغ لقف ايش كنع ىنني ال اذه اولاق
 هماجبال ىذلا هف قررا اذا *- هملس.ليؤطو نعص ردشلا

 (١١همحعمق هيرعي نأ ديري * همدق صيخخلا ىلا هب تاز

 لاقثهيف تنك يذلا لثم اذه اولاق

 دلأ مدخلا ىلع برغ اذ تنكو * دمتعملا ديدش ًانابحأ تنكدق
 * درتتداك امو ىشت تدروذ *

 الها هل سبل نم هب حدمي ديجلا حاملا ىلع عزا نكلو هللاو ال لاق ةحاح كالا ةكيلم ابا اي اولاق

 اكاب 0 يني ريخ يف عمط اذا ريح لا اذه لاقو هيف ىلاهدساموف نما طل نُف اولاق

 لاقفّسلاالا هلإ ال لق هل اولاقف

 ر>جو اومكنم ىلبرب ذوع # رعذو ةديح اهفو تلاق

 'يشب ءا رقفلل صوف اولاق راهلا ىلإلا بقاعام نقديبع مه لاةف كئامإو كديبع يف لوقتام هل ليش

 لاق كلام يف لوقت اه أولاق قرضأ كو ا تاو زوال ةراحم اهلاف ةلكسملا ىف حاجلالاب مهم ءدوأ لاق

 اذكه ىنكل لاق نطزعو لج هللا ىغت اذكه سبل اولاق ر ؟ ذلا ظح الثم يداو نم يشن

 لاق اذه ريغ هيف دهم "يش لوفاولاق مهناهما اوكسو مهاومأ ا واك لاق ا دال يصوت اف اولاق تيضق

 بكس عزانالاو هشارذ ىلع توميال ميركلا ناف توما يتح اهك ار ىننوكرتتو نانأ ىلع يناول .4 مأ

 لوق, وهو تاميت> اهلع نؤجيو هم نانا لع وا طق ميرك هيلعتمي مل

 هيزف لع تام ةَمْول نم ه هيرملا غو: هيي انا © ةئطخ ل
 نانآلا ةيرفلاو

 وه اذاف ينعم نال ه.جءبف عفر هيف دهاشلا لعالا لاق هيوبيس دهاوش نم رطشلا اذهو (1)

 هماحما دي ريال هنال يف ىلا داسفل نأ ىلع همصت زوم الو همدعل

 امال 2



30000 

 ) م دم ينلا ةكاضملا نم هيف ىغام ركذ

 ) هموقو ناقربزلا ادهو هموقو اضيغل هعيطملا 0

 .ه 8

 دفان نات-اواروغ نزحدقو * ده اوءحمام دعب انتقرطالا

 ا تددصنا باضغ ىلع * رشاعم نع م ىتلا ناو

 امف لود َى كا 5 صقلا هذهو ور نع يلعس و 1 كاوا 0-5 ةيواعل ا

 ركلا ا حلا مهانا # اعإو يأل 0 تأ

 اودونموديلإ اونال نمدجلا وذو * مثرودص يداعت ند ىتدلا ناف

 1و ةلععللا ءاح اوضع ناف. + امانا ادنيإ ًامالحا نوسوت
 اودسوذلاناكملا اودسو أموالا نم * ميال نأ الا 7 0 00 ١

 اودر كمالح !لضفاو در هدلا نم #* ثداح 3 1 لاق ناو

 * - يحدلل ف.ثاكما>بطا يف نيعاطم
 . تس وك امو

 دديفحلا ءا2 تدمراف يطوسب د انهوم تللاعلا جو>رد> ءامداو

 دغلا يحن مقتسي ا ل 2 0

 3 ال ملظلادديفْلاو ءاحنلا 0 2 ةنم رد يد دعل 0 الآ - ند تا نهوملا

 مهاربال هبف نا يءاشطا 0 قدحسا ن نع رصنبلا يرحم يف ةبانسلا لمر فيفخ ٌررحم ننال

 ا شح 0 كوه< ليش فيفذ هفو صح ريغ مهأربا عماج ف وهو رذا 1 فيقخ

 لاقراكب 0 رز الا لاف ءالعلا ىنا ع 0 0 ينريذا ( ىلا قى نر هيشلو كيعمل

 د لاق نك نم لجر نع قسوملا م مكه ن 2: قغاذءا ع نب نع ردكا ني مهارأ ى

 .لاق رص أ انأ تاقف هئم تود 1 006 هيلع 20 0 0 2 5 00 قوتس

 درحاملا ةانصخ اش *«1آا مصح 2# سلال يارا

 دإقملا ليس 00000 5 اك ىردتملا قرم

 :ةماظك نب ,و ةنبو ريكو ةرسككا بو ةنفىنب ة ةينب عمو ىف ةيلب عمجف يو ةينب يب لا 00

 لماك ها دودم تبني نم ردصلا امأف دظو



 امدح لاق يسوم نب دمحم امدح لاق لع نب ندا ( فرخ ) كاذ وه لاق ةئطخلا اذه ت

 فاطقلا“ نر نأ ةورع نب. ماشهن ع دهاجم نب يلع نع ىنئادملا نع زارخلا ثرخلا نب دح

 ةعطخلا لوقت دشن يسال
 (1) دقومريخاهدنع ران ريخدجت * هراث ءوض ىلا اودمت هنأت 5
 نع نب نب نيد ( قرا و هيلع هللا لك هلا ين يسو.٠ راب , كلت لبر

 لع ماعد وهو ةٌئرطحلا ىلع لغد الحر ن تنادي رإ ماه نع ىدع نب 70 داح ||

 -- كلجر ىفأ كحيو هل. لاف ءاسكلا تح نم اهلِجَر تجرخأ دق 0 0 فاق
 ترثآو * اهف لوقأ يتلا هللاو يه لاق ال 0 ا كلو َتاوال لق

 تلعش لاق اهدبإ ء.ءاملا تب رش يخأ نبا ؛ ايأر ول لاو نيتيبلا ركذو ةرح ليا ىلع يجالدا ||

 امو كحض| وهو تس حبقأ ةيسلآا

 رش اا ا را 0 مكللبأ ال ضدغل بذ اك

 ًاقتم راو لاح نم ايكو ناكل كبطل ع

 انش ةام ىىرتاثلا نش *  هضراؤع لوممك كيف ذا

 امنمو ةناب نب ورمي نع .ىطسولاب لهر حيرس نبال ءانغلا 0
 56 اوي
 ع كب ومص 5 4

 ا لاخلا يزبام 0 و كك ءازطاو 1 هللا يز>-

 ا دالبلايف يأن» فدو د 2 ب كبح هانئح ذا ءاق و 0

 ةئطخلا 00 ا ياش ملا نع رمدنتلاب 0 ليقت 3 ءانعلا

 ه7 ةيسلو ةشئاع نا ا 0

 21 قم ةقاو هقول 5226 بأ هل فردي 5 ها ينكيو ةشئاغ نب د

 ةالوما هما ةقتاقو تاذ فاد قلل هيبأ مد ذا.نأ عز وه تاكو ناذلا يام هاف!

 كلذركذ ىمهسلا ةعادو ىفأن ببال ل التالوءاهنأ قو شن رةفح ىدتكلا تلخلا ا
 نبلوق يندب حيحصاا وه قدس لاقو لوالا لوقلا يباكلا نبا حو مالس نب د نع قدسأ

 رم دع نا نع دامح نع 0-5 ا ملا انكءاور ايف قدا لاثو يباكلا

 ةهديشر ريغأ ناكهنإ وىمهسلا ةعا دو يبا نب اطال كو ةثئاع نتارزا وول تناسلا ينأ ع

 نا رم لاقو قدس لاق 3 را 11 ا 221001 اذا مو ةخيشم لا ترد

 ينمملاو لاخلا مقوم هع وق ول و هنف دال 1 00 ودع حاول ساشا اذهو (3)

 قراطلا ف.ضلل ةدعم 1 دحم يأ ران يح نحت ءاشمألا وهو مالظلإ يف ىأ اي ًانشاع هنأت م



 : 1 57 ا 1 ا او الا"

0600 

 ا
 ديلولا نا دمحم نب هللا دبع لاق 0 تلصلا نب ريثكل ىل ناك لك“ فردلا ده نأ

 ول 2 2 يق

 000 و ةلشاع نيم ولا رم ب يعأ تناك لاق تنأ ةغأأ دسمحاي ةقئاع نبال لاق ديزي نبا

 نتفي ةثئاعنب ناكو قحسا لاق يب هل لعتيلعق ةشئاعنبال اذهاومفرا اولاقعض ومىلاتلخداذا تناكف

 ديعم نع رح دقو هتدلاخو هتنداحمب هنامزيف اودسف دق ةئيدملا ن ٠ نانتف ناكو هع.س نم لك

 نكي ملو ابراض ناك هنا لق دقو امهلذفب هفارتءاو امط هعدتت ىلع اهاواس ىح انوع ملو كلامو

 لاقيف لثملا هب برضإ ناك ءانغلاب هؤادتباو طق تربص م الوم ناك لب ليقو برضلا ديلا

 11 نحس دا اقوا ردك تاكل زا نالت هءاو نم ناك امانا نسا ءادجوا

 ساكلا ندحا ةمئاع نبا نولوب 001000 املع تعمسو قحسأ لاق ةشئاع نبا ءادتبا

 تعمس دقو ديعم دابع يبا دعب ًاعاقو ًاطسوتو ءادتبا سانا قوس هنآ كرقا»انأو ءادنا

 ريغ ةشئاع نبا 7 كروق نأ "ل اع رجأ الث انأ امأو هلثم ةشئاع .نبا نا لوش نم

 نإ دمع قتدحو قحسا لاق انوص 0 بيطأ ناكو التم ىنغبام زك أ ناكف ندلا دع

 00 هبق 05ص الواف ةشئاع نب دمحم رفعح يبأ يح نا دلال رير> ٍِق لاق لاق مالس

 نع ىكملا ىح قى نب دعا دعو 5-05 لاق ةظححح رفع> نا را ) هل هام داع يبأ

 00 نباو ةشئاع نبا اقولح ىانلا نسخ 0 نه ةثالث لاق هدج نع

 بعصم ينثدحلاق ريهز نبا دحأ انثدح لاق حاريللا نب دواد نبا دمت انئدح لاق يح ينثدح

 نالف لاقكب اذه لعف نه لاق اشدخم ةشئاع نبا قاح قع ها لاق ا نع يريزلا

 لحرلاواديدش ابريخ هبرتضي لو هل دا رح املف هبا ىلع لح حرلل س احو هنأين عزف ى 2

 رضح ن“ ىلع لبقاو الخ مث هنم غاب ىح هبيحال وهو تعاص "يش يأ ىبرضت كلام هل لوقي
 هريخيف ق>حسالاق هقاح شدخو هقنخل ةسئاعنبا لع دعو هواك ن1 2 2ك نأ دارأ اذه انف

 اذا ةشئاع نبا نم ءادتبا ا هيدا انف نعام لاق بتاكلا سنوي نع طايس نع يأ قئدحو

 00 وهميهاربا لاق حرس نيا لع تم قل ةلوأ ل 1 كاع ردا ناك ولو ين

 01 رح اءؤاع تاكو ادحي 0 برضي ةشئاع نبا ناك سنون لاقو لاك ايل ود لش

 ا ا ور بارما رم ةعامج - عمت نأ الا دوعا| ن رع تاكا ناكف ةيردح

 هناذاسح نب طاص ن نعيدعنب منها نع نأ اح ٍِج ناس ىلا ص هب كيهانق

 اخ ف رطأالو ةغئاع نبان ن٠ معا اول ا نكي مل لاقف ةئردملا ل اكوا كد

 لوق لوقلا اذه نركشأف وحدا لاق كلءريءسو ةفياخ مدن نك نأ كف ناكو ابيل كل

 ريرج ينثدح لاق ينئادملاينخدحو قدسا لاق 55 نآحاصت ءافلخلا عفر 21 تا

 ناسنا هللاق ناو 1 لاش ىلتلأ لاق نت ناسا هل لاقزاذ قالا كيس اهئان ةشئاع نبا ناك لاق

 قرةعلا لاسف هب عفتايأم اليلق ناكف ت 0-5 عا ا تاك تقاس اج وح احا

 نق هشئاع نبا ا اهلا سانلا جرذل اهالم ققحءاملا ىحاعلا 0 د فس ةصرع لخ دف 00

 مهملع ب كلاط ينأ نب يلع نب نسحلا نب نسحلا علط 3 كلذك مهانيف ر لا نرق ىلإ لع ساخ جرخ



 لاق ةعئاع نإ 0 ا 00 2 نبا هيلع يذلا نردل دل

 لاق من لاق امهفرعتأ هل لاقف نادءلا اذاف رظنف كبنج ىلا كك يعأو ىنأ كادف ري

 نعطقال العش ملنبل نارح اهو رثبلا ف ك>رطب اجو تو ةنام ىنذنت مل نل نارح امهف

 وهو هل انوص ةيلدتكأام ل ناكف ةشئاع نبا عفداف 5

 اوهر اذا موق يف نه كرد هللا الا

 كلذ ىف اوعمس امرثك | ةشئاع نبا نم اوعمسمل سانلا نا لايف توص ةنام ىنغ ىتح تكسب مل من
 ىنغام رخا ناكو مويلا

٠» 

 تس وص

 اناس لوقلا ينرتف ىتطنت نا اناحدق نارهظلاب لزانمأل لق

  0لغاشت ادحأ نأ يتفلي امو هلثم عم انش ساتاعمس دقلو ةنم ندحأ موب ىوراف رد
 سانلا ردات دقلو غرف يتح كلذريغلالو ةحاح ءاضقل دحا فرصناالو “ىثب هئانغ عاّمسا نع

 0 عضوملا كلذ ىف 2 يوراب هنا لاةيف هلانغ عامسال ر ا مهاب ثيح اهاوحامو ة'يدملا نم

 هلوح اوفرصنا مث هللاو تحل هاو تيحااتل نراه مى اوصأ سانلا عفر دقلو عمجا كلذ

 امز ةئردملا ىلا هنوفزي

 هدي قاغأألا نور لأ اذهيفام ةبش 2
220 

 اَويَعَو اذا: ءوق 28 الأ

 بقتريو انيقري بر دا ىف نه اولاقو
 اني عد اذا: "ايفا هاف تكف
 بضولاومقسلاعادر : + يتدواعف يأت ركذ
 برطلا اهول-دعبا ويلا تاذ داتعي اك

 بأ ليالا لد ١ ةرهز نب دبع ىلع

 يطسولا يرحم يف رصنخلا 31 5 امدح نانحل هيف هلو دبعمل ءانغلاو يلذهلا لايعلا ىنال رعشلا

 ةلوش هيف كم قس

 بصولاو مقسلاعادر ىندواعف يخا تركذ

 وه لب لبقو رذ 1 لمر فيفخ ةشئاع نبال هفو ةناان ورم ن رع يطع ولا لمر فيخ رخآلاو

 ثبحم اليكل ففجيو ان ىثحي دلجوبلا كلال لمرلا فيفخ 1 قحسا نب دار كذو دبعم نم
 اهنهو هيلع ردت همشتا تاموأ اهايصفرحت دق يتلا ةقانلا ىلا ينديو هتممار
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 تس وص



 ” نام لوقلا يبق قطع. نأ « اناح دق-ناربظلاب ن زانمال لق
 انزحا يملا ىعاود نمل تق * فعشو د تلق ل لو نمو تلاك

 َلاقو شبحو ماشبلا نع يطسولب لوأ .ليقفيفح ةشئاع نبال ءانفلاو ير يأ نبةرفغل 0
 لاق رعاشلا مهلا نب ىلع نع ناماس نب نمحرلا دبع ينثدح تايزاا كلما د بعنب دهم ننوه

 لاقف انههك.هيهام هل لاف ةباح ضع هب رفقا ريت“ مس دولا افتاو 000 | لحر يدع

 الأ كاذ نءهو لل>رلا هل لاقف "ىجحب لو ل نهذب ٍى انيه» سائلا _ س 1 ماكتول 7-5 ٍفرعأ ينا

 5 ئئنغل عفدنأ مث انأ لاق

 ءاقللا 0 (١)ةلوهشم ىو 7# ا اهل تاق حم ترح

 : نا ماشه هب ىف عقت نا ةنتفلا تداكو اهقانغا:لبالا .تدمو لماحملا تب رطضاو سانلا سيخ لاق

 | قئرا ماشه هل لاقف اهات ناكو هنع كلماق لاق ساتاا نيش ناتدرا هللاودعابدل لاقت كلاادع

 هيه ىلحو هنم كحضف اهارث نوكي نا بولقلا ىلع هتردقم هذه تناك نمل ق> لاقف كهتب

 00 ةشئاع نا هانغ يذلا توصلا اده ةض غب

 تعوض
 ءاقللا 2 ةلومشم ىوت 1 يزيجأاه 5 د5

 اع و 58 * ماقس هر 0 نه ئسفح

 لاس بيبخ نب 0 تءمس ةديبع 3 لاقو هدض حرابلاو كذيع ديري كلامث ن + لقا حئاسلا

 أ يزيحأ هلوقو هعاشم كا حرابلاو هنءايم كالوام (؟) 2 || لاقذ حرابلاو حماس سلا نع ةبؤر

 هنزواحتف هيف ترس ا هتزجو ةتفلخو هتءطق اذا يداولا تز ا لاش يبمصالا لاق يذفنا

 0 نإ سوأ لاك دلتم هزواحو
 نارا اوزجأ لاغ يت رح * مهفقوم ف 00 نودر الو

 ا ٠و اهفثكتف لامشلا !ميصت يتلا يهو ةل را قل 1 0 ناك لا ةعارمس دل ويشمو

 | 0 مهدإب نع اهف : مهفانكتا ةعرسلا ىوتاا يف انهه اهراعتشاو باحسلا عطقت نأ لاقلا ناش

 تال يناثلاو ا يبأ نإ ريهزا رعشلا نم لوالا تيبلا # هب مءاشتي هنال اسال م ذلا ىرحم كلذ

 ) ين بخأ را 0 ليش فرفخ هنلو ةككاع نبال ءاتغلاو ةلئاق فرعأال هب نونغملا هقللا

 يبارعالا نبا ءاكح لامثلا تاذدب دكا 1 لدعو ترلل ناسليف لاق مهفاشكت اةعرسلهلوق )0(

 تكلا نبا كاقو لامثلا تاذ اب ادام ا هلم لاقألا 0 ترج ريهز لوق رسف هبو
 ما بهذيو رسب نأ ثيلي ل باحسسلاب تيه اذاكامغلا حيرلا نأ ن دادس تاعك الا ةجلا رحانل

 الاح 0 حاسلاو كراشلا نع كال كلذ نم كان ام حرابلاو كنيع ن 1 جئاسلا 20

 2 تان حام جمالا مءاشتي مهضعإو حر 1 نم :نيبلا يف مهدع



 دا وح ف ل دل

 نيسحلاو ريربخ نب دمح.هبي ريجأو قدس اثدج لاق ةش نب رح اندح لاق ىنو نب ل11
 نكح لاق دوال اه نص يدك ميلا ا نع قاحسا نب دامح اند لاق يي نبا

 َّك اع ةيوارلا دامح ىلا رس اذ- ه يباتك َتأَر 5 اذاذ دعب امأ رم نب فوت أ نب ديلولا

 ىلا هذبنف هدا ونلكلا ف ذك ا + مجرب قالا ةَرمََع ا ديربلا باود مرت ش

 موبلا ناكاملف اهتنخلاف مهرد ىالا ةريشع هنطعي ةرحش نم نيكدأي.لاقف ةعاطلاو عمسلا تاقف

 ريغ نم هتقرع دق يذلا عضوم ا انأ دامحاب لاقف رح نإ فدو تينأ هيف جورألا تدرأ ىذلا 3

 لوف كما متالنا اوملا نا يحلل هلل خاضأ كلفن كتان 5[ نينمؤلا 5 ١

 ريرس ىلع وه اذاف ىلنذأف هيلع تنذآتساف ءارخبلاب وهو لولا كا 7 ع ركل يلانثو

 حمسلا يبأ نب كلامو. د.عم هدنع داما 5 نارفعزلا اق ادرار نار كك نايوت هلعو دوت

 هتدشنأف * عحوتت اميرو نونملان ءأ * يندعنألاق ل مث يناج نكس تح يك 00 لما

 لعتلاو ةباؤذلا نيبام نريد سؤك ا ةنالع يناقف هقسا ةربساي هقاسل لاقف 00 تننأ

 احلم نو واع كانو ع دانامألا كح: لحألا يننغ كالاماي لق م

 7 ىنغ هل لاق مث 3 لع

 ادعو ياقوت * ةملظ» لكوينعةيما الح

 يع هل لاق مث لعفف

 ماشبلا يتس ةماشإ عرفي * ىمياس انعدوت ذا ىشا

 ءانأ من نيريثع هب هاقسف جوعم حدقب ءاناف نو خرك برب .ىيقسا ةريس الط وا يا ل م 1

 رم باش لخدق هلكدأ لاق تالإ تراك 11 لكجر /ا نوما ريمأ لل ع لاقذ بجاحلا

 يننغ هل لاق مْ 1 5 لاقف عدفلا ضعب هل>ر يف هنم 0 ل ًاباش

 بعل نم راو>- تدب اطو * 0 م اماع كاذ ذا هو

 ىننغ هل لاق مْ نيب وثاا هيلا ذ ذينف هانغق

 ابني ةيكرب اقلاع اج رف لاتطا» فاط

 كلا رسزع اسكر كنأو اناساو رادقإب كيلع نولبقم انا نينمؤمل نيمأب لاقو دعم 0
 ىنحرط مالفلا اذه نكلو كنس الو كردق تلهجام دابع انأي هللاو لاقف يدلا اذه ىلع تابقأو

 ةغشئاع نبا وه يل ليقف مالغلا نع تلأسك ةيوأرلا كا لاق تانغ ةرارحلا نكي جالا ٠

 مد يناغألا نم ذيللا اذه ان ةيدن 2

 تسب وص

 ادعو دلو نال ان * ةملظم ص ىنع هيلز الا

 ًادحأ اهب فعالبو عتيق ف ءا كاراالا صراب تالح اذا
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 نب ورحم رك ذو قحسا نع.رصنلا ىوجم يف رتولا قالطاب ليقث فيفخ بتاكلا دابع نبال ءانغلا

 0 الاول لوألا لكفتلا ىفح نم ان كلام ةق نأ شبح رك ذو 'ئداولا رمجل هنا: ةناب
 ' 0 ص ْ

 ماشيلا ىتس ةماشب عرشب *# يماس انعدوت تأ ١ ىدنا

 0 ا تا ديعلا تقع 8 حواط ىذا مانعا ناك ف
 مارح اذا ىلع مكمالك * ملبن ملو مايخلا نوضمتا

 مامل هيرايز نهو ىلع * رب نع 0 ند 0

 مايتلا دقز اذا يبقرطيو * هارأال حيداو ىدعأ نمو

 ليقت عبارلاو لوالا يف اهدحأ 0 ةالث تاسبالا .ذهىف هلو حرس نال ءانغلاو ريرجح رعشلا

 ورمح نع رصنلاب ليقث يفاث لوالا مث يناثلا يف ردلالاو قحما نع رعبا ير يف رصنخلاب لد

 ليقث نان ثلاثلاوىناثلا يف لالدماو شي>و يماشطا نع رصنبلاب لمر هدعب امو ثلاثلا يف رخ آلاو

 لمر فيفخ ثلاثلاو ىاثثاو لوالا يف ضيرغالو ماو قحسا نع يطسولا يرجي ىف ةبابسلا

 عبارلاو قاتلاو لوالا يف عماج نبالو يماشطلا نع رصنبلإ لوأ ليق* كلامل اهف مقو ورم نع رضنإلاب

 ملل لا تود! امو رطقلاب لقن تفح بيج نإل ايفو يماشطا نع نع جزه سماخلاو

 هلوأ 9 الع كاذ ذا ىهو * ريخلا

 كسوص
 دف نطب اذ هلأ لجل © ةرغ اذ اك ىندهبع

 بهذ نم طي رقاذريشعنبا * قرب ير نادلولا عبنا

 بعل نم راو> تدب اهلو * 1 لع كاذ ذإ ىمو

 011 لت نأ ملاح نال ءاثلاو ءاسنلاب هف يش ريش لوأ هلا لاقيو سسقلا "يرضال رعشلا

 ا 2 راح[ ىف دا رك ذ رصتلاب لقت فيقخ هقو قحسا نب داو ةناهدو ياشطا نع
 امو اهريغل هنا لبقو حرس نال هنأ يعاشنبلاو شح 0

 »© ١ وص

 دهاوش نمتببلاو# مارح ًاذا ىلع مكمالكاوجوعت مو رايدلا نورك روكا اوزلاو ' ()

 ءانلا ىنعأ ةلصلا ف ر> ىعاشلا فذح ثيح رايدلا نور هلوق يف هيف داهشّتسالاو ىنيعلا لاق ه يفلألا

 لإ نارا رع يف ساقنال را فرح قدح نا روبما يهذمو رايدلا:اهلص اذا رايدلا: نم

 فرحا نيم طرشب ًاسانق اهم ريغعم فذحلا زوجي هنا ىلا شفخ لا بهذو عامسلا ىلع هبف رصتقي

 لاك كو ناو نا يف يأ ا ماشه نبا لاق اءواثم ىناف نو نأ يف هلوقو فذحلا ناكمو

 يعامس ماسقأ ةنالث ىلا مسقني هناف ريا فرح ماسقأ نم ىأ ثلاثلاو هلوق ةلصلا» نطوطل حرصملا
 ةمدقتملا ةثالثلا هذه وهو ي.ءايقو رعشلاب صاخ ىعامسو روثملا ف اح

 غإطظذ]ششص* 6*5 ]1-1111 19-5



 اهتلام نزوات د نه امطألا كحاش نلعذلا
 احس رئاط كل يرح * ممل كلش واو من

 انو نق رجلا ءوطو ©: ككر نم هاما ندحا
 احص .هءام رجب # 0 أثنقم نلف

 ا دافع كي
 ل 3

 احرف اودع ا ع 3 جره 1

 1 ا نع هاور هناف 5 را ا 4

 اذار تكلا داق راك كا هزابخأ عم باتكلا اذهيف هريخ ركذ دقو ماوعلا نبريبزلا نب

 كلام انغلاو حلطم هللاقي عضوم ضرالا هجو ىلع سي لاقو * احاط نم نزواج ذا * ريبزلا
 ليش دعا ةهيقو ورمع نع ىطسولاب :ليقث فيقحو قحسا نع رضنيلاب لو لف نائل هف هلو

 نيعلا فراعب مهعبن مد وهو سءاخلايف حرس نبال هفو قحسا نع يطس ولا ىرجم ىف رصنخلاب لوأ

 ىلع سولاب لق نا ري ةلطقو نحر ءرصنلا يرحم ىف قاطم ل ان تانبآلا رخا ىلا

 فيفخو كلال يناثلا ىلقثلا نا يكملا ن ل ركذو لالمسا هف يذلا. وهو لاق يعاشبلا نع

 امو ضيرغلل ل يقثلا
 ٠و 5

 اقنيو مي ورب املأ ع اج فاولاف | قر
 الف للا 02 < ةسفل تيدي ل

 لاق ربر> ينثدح لاق مالس نب دم ن نع ةشانب رمع انثدح لاق ن راوي نب ليعمسا ( ىنربخأ )

 ملسو هلع هللا ىلد هللا لوسرإ دحعدم موزاب ةاهخسلاو ن يحلو نينغملا ةنيدملا ةالو ض.» نم

 سانلا رقي 0 ةعيبر ينأنب ن ماع نبال ىلومي رفمحابأ كا كسا لير فيسملا ف0

 عجروبر طق ا رفعح ىنأ 3 عم موال امو ةشئاع نال دان همزالاب هشئاع نبا ناكو نارقلا

 ا كنا ولذ 0 كش 1 ع نبااي هل لاتف طق هلثم عم 1 97 خيشلا عمسف

 ناضمر روش ىف مو هيلع هللا | ىلص هلا لوسرا دحام ىف سانا تع رّقلا تماعتو دحيسملا

 نبا لاقف كتوص. نم 2 توص طق ينذأ ل اذ دام هللاوف 1 ةالولا ن م كلذب تبصالو

 ىحيعم قاطن! لاق وه امو لاق هل عند يذلا مالا ىف قوص و يح ايأب تعملس ول تكف هنا

 اهدنع 0 رفعجوب | ناكو ة ةيعش 3 اد دنع دق رغلا عيقبب 0 نملا هع جرذل 2

 يف ةشئاع نا عقدناف مول لك

 قرافم بيشلا 9 0 ىدبلا ترفل نآلا .

 هنلطأال نكلو يا نأ ىهشأ انأو ندح ىخأ نبا لاقو غابم لت معديشل ثلا نم كلذ 0
. 

 نباجرغ 2 اضوّسي رفيجوبأ جر > اذاق هديصرب 0 كس يلف : علام نأ لاق هلا نما الو

 ( ند نألا تى



 رفعجوأ غرفي يت> اناوصا هيف هئانع عمل ثيح احلا رادح فلخ فق. يت> هرئا ىف ةشئاع

0 
 دحسسملا موزل نم اوقلطأ يت ل لعشي كزي لف هتوضو نم

 7 توصلا | ةمتسل 1-0

1 

 ةتتس وص

 قشاعلا داؤف انهو * يرتعملا لاخلا قرط

 قاحاتم ثول نينا ىدجاهفا أ فكل

 قنارط دسك ككلسو + قاوغ نبا تاو

 ان

 ند

 قرافم بيشملا ال_عو * ىدبلا تا ند

 هن

 قئادح .نيب لحن ذا *«

 قئادف بوردلا نيب * انب ىومن بئاكرو

 0ك ذو ورحت نع ارصنلاب لهر ةثئاع نال ءانعلاَو ةم.عر نال هلا لاتيو ديزي نب دلوال رعشلا

 دو يئاسطاو ورمح نع يطع ولاب لمرفيف> 0 راكز يبال هيفوهباتك يف هل ًاضيأ سنوي

 ىدا ولامكحل هفوسنوب باتك يف كلذ دحو هناو مرق وهو يمع الا راكز ىنال هنا هبذا درخ نبا

 انش تددر دقلو

 بساهيف عزانتم ليقث فيفذ تابالا هذهيفووه اردت سنحم ريغ سنوب تانك قا نط

 ينَأ نب ديرزم نب اح( نرتحا) كح نط هلاودم ن 2 مل دج مو كلام ىلاو دبعم ىلا

 اما نع قحسا نب دامح انثدح 0 ةانرلا روعالا لح نأ نيسحلاو ىحشويلا ىهزالا

 اعطقنم ةشئاع نب ناكو هل احم ةغئاع 0 5 ندحلا نب نا ناك لاق 0 نع مالس نا

 .نباعنتماف ةغيسغملا ىلا هعم جر نأ نسل ةلاق هسنب اناهذ هدشأو هللا قاخأ 1 ناكو هيلا

 اعئاط يجمرمست مل نأ 1 ٠ تين لاقو ناشي> هل ناءاغب اعدم ا هياع مسقاف كلذ نه ةشئاع

 روظامةشئئاعنب| ل املف ع نعطقال كف يرمأ اوذفني مل نأل ىلا نم تيفنو اهراك نريستل

 نحل عأف اهراك ال اعئاط كع# ا انآ يعأو تنأيبأي هل لاق باهذلا ن مدل هنا لع ى دا ن

 صكلا لزق ةعشلاىلا اراض قحاضمو اهكرف ةلغس ةشناع نبال لع 007 جاتجيام حا 58

 هانغف عف دن اف ينذ :غلاقىدساي كسل هل لاَتْو دمعاب لاقو ل غ ند سل مح او أ اك اق ودعا مهءاحو

 هتسوص
 ًالالح ىلا وعد نء ريخاي * هةحفا ةككا ىلا وعدي

 الالض 0 ءلا ةماقالا ىراو * الحر نحل الق لاح رلارهذ

 الآ 1[ 22 2 21ج قانط ل قارعءلل يحرملا قرا

 الاب 0 جاهف سلا موي ركاذ ةنيدملا ركذذا تبرطو

 الاله ءاهساا ةيحانب ىنبأ * 0 ءايلاا رظن أ تالظف

 قاتغ واع هئاقم لاطق ءرخأ نحيا قارملا ىلا مدق 30 اهاق ةليوط هددسم نم لولا قبال رسدلا



 م

 دامح نع ءرصتلا لوا ل ةشئاع نبال ءانغلاو تاتكلا اذه. نم ةنشلوا قارا ذ دقو هدب ىلا

 لاةفةعئاع نبااب هللاو هل ا هللاقف طلرارقل نط هبف ةصاخ يعاش,لالاقو شد>و ياشطاو

 نا متغافمايا ةنالثث ةغربلا ت>ربال هللاوف نسحلا لاقف 0 اذه يموب ىفكتدنغالهللاو ةشئاع نبا

 دقف كدنعامتاهنسحلا هللاقيناثلا مويا ناك املف اوماقافماقملاالا هل ةلبحال هنا معومدنو هنعلةشئاع

 ينغف ةشئاع نبا عفدناف لبا ةعاجح مدقت ةقان ىلا اورظنف عفن م "ىش ىلع اسولج اوناكو كنيع ترب

 نه فرطخم اذاق

 هانغف يننغ هل لاق مث هشئاعنبا تكسف ةع:صلا تنسحأ دقل دمماب كليو نسحلا هل لاقف
 بتواسدر حتم قاع 2 مم 3 احالا ت> رط تيثشااماذا

 ىلاوت ماكإو بتدح ندو 3 ةإق

 0 0 # هم يدك : 0

 اان -_ِ قنا 0 تأ أ يب كك 6 ان هل ا دمي تساند هل لآ

 كمسقرأأل نا 0 ا 1 ادحاواتوسالا ةلاخغ نا 0 هيلع ةشئاع نبا

 هانغف مفدناف كت ىلعنامالا كلف نا هل لاتف هحور باهذ ىف ولو

 كو
 دوس هر هأو ابح سم هبو نب ائيع هحولا ادب يلإ هللا عن

 ال ل حا اح عنا 3# 110 3

 ذاق ليفان لان ,رحبلا لقنإ »# 102 ل قيدصانوخأال

 0 اع نبا نسا نب دلع 3 اف موقلا فرصنا مث لاق

 تاوصالا هده نمريملا ف تشل نحل مام ةمسل 0

 تيسس وص :
 لاتقلام ويرولااهم يعرب 0 للا ةلد: كج 3

 لاوت ماكإو بدح نمو #* هاف ند ف ا 97

 لالكلا كحل هيف ردعلاو د رطب | 3 قذعلا اهريس ند .و

 لالديذ حزان نه قرال * الا فيطا موسقلا الأ

 ٍْإ 1 لاخو عب ىدهب م * السلا دعب ةيحتلا نش
 لامدن ادعي يحلا نم سكب # ىلذاع دقف يماسل لاح
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 نينغملا نكلو ايمحو ارامح هب فصو هنال ءايلاب رع لاق هناف رعشلا اذه يف ىعاشلا هلاق يذلا امأ

 الا اهتفص نم 0 ملو ةقانلا ةدي ىقلا هذه ىف فصو دقو كثنؤملا ظفل ىلع ءاتلا» هنونغي اعمج

 ةقانلا ةفص نمو انكر ةفص ن « اوذخأ نين هملا نكلو * رطسملا قثلا ١ اهريس نمو 1

 يم.صالاىورو هرفظيف ناس هنأ ينعي ةلقنمفر امم اذ :اقدلو قوام يفاو :غو اهوطلخت اش

 لاحو ٍبادء>وةهلق نمو * قلاح نم فر امن اذاف

 ل َلاَع "ينل فوج لايلاو ضرالا نم كندي نيبام كنع يححام باحملاو فرشأام قلاخلاف
 تدرعتوتلك اذا لوقي عارسالاو فسعتلا ةيفردعلاو لوسلا لسرتسملا رطرسملا قئعلاو لوو لاح

 امف يعمصالا يورو امدشو اهسفن ةيشه نم ريسلا يف تف رحمت

 لامدنا دعب بلانم اساكت * ىل جاهدق ةدمط. لاي

 لامدناو ةلعلا نم ةقافالا لاءدنالاو ةحصلا دعب ضرملا دوء وهودحاو ىنمب ساكن و نكت لاقي

 هلوقف ةقانلا"ابف فصي يتلا تايبالا امأف هؤرب حرجلا
 لاقتنا دعب عجرلا ةكشاوم * ةناريسب مو.بلا لسف

 لابرلا طسو فعتلاب رمش مسهاظلا فيفزفز. لومذ

 لاحلا قوف ىلا طرا م * اعزعز ةحامه دمرتو

 لالكلا دعب ةف رحتلاو * رط.ملاقئءلااهريس نمو

 لامرلاب ”يزاج ىزمح ىلع. * اهتعر اذا ىلحرو ينك
 نئالا ينو هنف هلوقف ةديصقلا هذه يف راجلا ةفص امأو

 لالتلابدح يزايز يفويو -* ا,لاوبأ فو لظف
 لاحتملاك وهو اهائاو> * يجتناو هريش.تب فاطف

 لاق تالق برض قهاوز * الدنح اهرئاوح يدا

 لاتفنا دعب يرملا يف دمراو * نيهحولا ضرعزيم|ر ماب يمر
 للاخ 2 را تعوأ ى درج عمك هاونانب
 ع
 لاحو باجحو بدح نمو * قلاح نم فرط دا

 ع ونصملا ناحل“ الا يأ هيف كوكشم ةشئاعزب نحو ةعئاع نبالءانغلاو ىلذطا ذّئاع ىأ نب ةهال رعشلا

 ' ية امآق لمرلاهنإ لاش لفلان اقئلاوه هنا 00 لمرلاغيف> هنإكاقف وه رعشلا اذه يف

 يف هبسنو هيسني لو ةنع فقوتفا مضوم يف قدسا 5 يلطسولا يرحم ف صتخلاب وهف لمزلا

 ةكالاخ نأ لمر فريفخ هيفلاقو دعم ىلآ ةنان نب 00 ىلا نزب يأ ن لالا عض وم

 هيفذا يئاشطاو هبذ ادر> نب رك ذو هع ودل يلا نزي ينأ نب يناغأ يف سلوي ه 0

 مجلملاى >2 نب ىلع طخ يتكلا ضعب يف اضيأ كلذ كالو ليال لضااإ 5 ركل هءاشط

 يلانب دع ركذوةشْناَع نبال هنأويطسولا ىرجي ىف قلطم لعزل نا قدصتا كت 11 7 5



 نئنَح لاق ةهئاع نبال لمرلاو لوالا لمتنا وه هيب نإ نآو طلخا هلا ءرع 500ه
 هم لوآلا تينلا لعرصتقاف ريخلا يف هريسقل يذم دقو امو ىطسولاب فيفخ جه جرس نبال هيف

 تحسس وص

 2 11 ىوض يك فرم انضر . ل ل حا اا لو 079
 00 35 : ا و 5 ا ١ 2 00 اتا 308 0 0 قبر ( < 4 م 795 كعب 4100001 0

 000 5 0 0 ١
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 20م ا ل 1 71 لا اال ال 2119“ لارا هي دكخمل دلال ماج 1 ا 0 ا تان ل لا

 ةشئاعن الءانن ةلاوىدشلاةقاتار هشلا ( 00 ةتملوالا تلا ا نأ ف هرعش يب دقو )

 عج دق و#*انيع هحولا اذبىلا عنا« لو وأ يذلا تؤضلا اه مودامح و يماشطا نع نع يطسولاب لق فيفخ

 : : وهوةديصقلانم م هيف ينغبامرئاس عم

 الخ ليا هداؤف ىديزال * دل ململا ىلع ىدو> لبأ

 دات ةمرالا ف نإ راتبا * عمج تاصقارلاو ىفا لبأ

 الهسو انزح ىطملا يدب. نيب * تاقىع نم نءطش تاحاس

 الحر تبلاىلا اوعس ثعشل نس#_كرلا ىلع تاروطملا فكالاو

 القت لبس ازغلاب رجلا لقش  :ىكرسلاف قيدصلان وذا آل
 ل12 املا ند نورتف ناس 8 بحس نوع كالا را

 الهسو زلنهاو ابحر هبو * اننع هولا اذب ىل هللا ١

 ال لج اتلقتءسقاىمع نبا #

 اللزناك اه ضم نع لق يناحنو * ينم رذلا ىلبقاو هللا ىناف

 القو كاذ قحو ان دل يب# تلا كلذ هب مكؤ ن 1

 دعا انع تدضر نا 0 # نكلو تطخسنأب كر

 ىيدح نيشفتال تلاق نيح

 د

 ةلحو لالا قا .هيكلعر # دلا هز تيار امك نأ
 الما ك.ءاحرل 0 كل * ءادف يأ لك هلا لع

 ناسا لاما نرسل" دن م ملا كلا ول
 يطسولاب لوأ ليت:فيف> لوالاتايبالا ةميرالا يف دبعلل ءانفلاو يموزخلا دلاخ نب ثرححال رعشلا
 لوالا يف حرس نبالو قحسا رع لو 2 يناثلاو لوالا يف وح نإالو ةنان نب ورمع نع

 عساتلا ىلا هدد امو سءاخلا ىف ضير تر كلوا دلل: ةلأ ريفتلاب رحْلاَو 2 ا.م* سماخلاو يناثلاو

 كلاكو ريطملا) كيا لقت فيف> ر شع عدارلا و ريشعث ناو علتا ىف نامحدلو يط ولا ليقف يفخ

 اهتنعب انف حرم 20 عمي مون ويباتك نم 0 رقع املا رعاقلا عساتلا يف

 عب ل اع نبالو رضنيلا» ل امر فيف> ضير هال | ًاضيأ اهفو يماش ءطا نع ىطسولاب لمر

 لي يرصهواازي زعلا دنع نب دج ) يقرع هسذح ملو ها : ا نأ نماثلاو

 ير دمج ينثدح لاق ةبش نب 20 اواق يلهملا رصن نبسيبحو يلا سوال

 ةيرمملا ةمالطلا نم ةحرتب هده 1



 نب دمع نع هنأ نع قحسا نب دامح انن دح الاق ى رب نب نينحلاو ىهزالا ىبأ نب ديم نب دم

 هاورو هبا نع مالس نب دمح هربخ ىف ةيش نب رم لمت. ملو خونم نم خيش نع هيب 00

 هانغدق وهدنعةشئاع نب 2 ديلولا رثد تدحاص ا لاق ب خونم نم خدش ن نزع دمحخ ن

 6 م
 تمص و

 . ريصلا 6 نيشار * وح رفا ةحيصتار ار

 رديلاب ن 1 دعب * اهءااطم يف يك اوكلا لدم

 رزولا نمار وفوم تح رف * ايستح ردالا ياا تجكرجو

 هرك ذ هيدج وامو قحسا ريخ يف اذكه كالامل ءانغلاو نشب رق نم لحرل رعشلاو هريخ ىف قحسا لاق

 016 لاق يامطأ نع يطسولاب: لهر كيتح' رس نإ ءانغأ يف توا ةنئاغأ عماج يف كلام
 نه هنع لض المع هيف لمعي ءانغلا ناكو ةعبارلا ءامسلاب انقسا مالغان لاقو را رفك يق > دياولا

 قحدعأ 0 لاوتنسحأ لاق 3 *. داغاف ليمش دعا و2 أ يريم أايدللاو تنسحأل او ّ ةدع

 لاق هداعأف يتاحصدعأ لاقف هسفن كولملا نم لب يتحنالف قحي دعأ نالف ق< دعأ لاق داعاف ةلمأ

 1 مضي ةثئاع نب لش هله ىلا ىوهأو هلقالا كانعأ نم وضع قبب مث هيلع أف هيلا ماقف

 ادرج ىقبو هياع اهاقلاف ا مت هس ل دادبإ اف ءافأ ىح ميال م اظعلا هللاو لاقف هيلع

 00 دّقف فرصدناو تنأ ين اهكرا لاقو ةلغب ىلع هلو رائمد فلأ هل هوواولثع ها نامل

 لقا رد ف نت ليغمسا 0 ]كرمت و طانلب ىلع يك كئانغ ةر ارح نهىلةملا لم ىلع

 دلو نى سك نإ ترج نب دمحم ىنثدح لاق ىعخالا 7 ده ىنثدح لاق ةيشنب رمح د

 داع لف ف كن نب ديلولا نص نه نا ةشئاع نأ ج رح لاقى يم! رلا

 ا نوصكلاو لقاعملا ع دق * ا وحر ذاق كدعنأ

 الإ لا اتبهل ضاق هيلا لاق اهم تييلأ اذه ريغ دب لو ريل يف اذكه تابآ ةعنرأ ضو
 ناك يرقلاىداو لهأ نم لحرديلا رظنذإ ريسي ةشئاعنبا انييفةوسك راصقلا (١)ةراك لثكو مجرد

 ةنم اندف ىعملا ةدئاع نبا لاق نك ارلا اذه نم لاقو همالغ نم اندف ذينلا برسشيو ءانغلا ىهشي
 آد كدحو يأ ةقئاعو ىشرثل ىلوم انأ.ال لاك نتمؤملا ما ةشئاع نا تنا كءادق تلعح لاقو

 اا أ تينع لاق ةوكلاو لالا: ند كيدي نين ءارآ يذلا اذهامو اق" نكت نأ كيلعالف
 00 ليك كءادف تلمح لاق ةوكلا ءدهو لاملا اذهب ىلرمأو ةالصلا كرو رفكفهتبرطاف انوص
 لاق من_أ اف لاق قي رطلا يف اذه لثب ملك, ىلثمأ كليو هل لاقف هايإ هتعمسأ ام ينمست ناب ىلع
 ئمرفك“ بايلا ايفاو تح هعم ادق هنع عطقنيلهتح تناك ءارةش ةلغةشئاعنب ا كرحو بابلاب ىنقحلا

 ةمالاغأ لاق هايعا املق لعش ا مساق 0 النوط كف ةشئاع ل لخدو ناهر

 اهل.حو دحاو تون 1 ةياس 0 هنآل 4 تيهس كلذ 0 راصقلا ةراكف بايثلا ع ةراكلاو 0

 برعءلا ناكل ند هأ ضعل ىلع اهضعل نو ى



 يهش أ يرقل ١ يدا اهأن + لجر انآ لاق ىلع هللا كبس نبأ ن م كلو هل لاق لخداملف هلخدأ

 ف رمصصنس >7 باو ةرسقعو راندا 17 لاق دامو لاق هنم كل عفنأ وه هيف ككل له هل لاَقف ءانغلا ان

 نع ءالغف قرول |: ٠ نم ةقلح .هللأ ع ارد يفام ةيئب ىلذا هللاو ك!ءادق تاع هل لاقف كلهأ ىلا م

 ع نئمؤملا 38 0 كال 1 2 يتالعأ د ولو ص | 5 هللأ دهشلا العام ةحوزا ّ نل ىهذلا

 اتانةشتاع نب ناكو يل بأ توحدلا ناكل ١ كلذ ُُك 0-55 |53 5 5 نذللا رقفلاو ةاخلا هذه

 ينغيناكو ةاودلاب اندودجرو هنم ةشئاع نبا ى>عتف هاما ن٠ لاح ردق يذاوأ ةفيلخلالا ىنغال

 م فصقتيس هقنَع نأ نظ تح هسار كرم لعحو ًاديدش انرط هل ب 0 توصلا هانغف الح ض

 ثيدحلا نع ءسبغب لش هنع ةشئاع نب قا نا كلوا و ا غابو : عش هازري ملو هدنعنم جرخ

 2 هلو ةينس ةلض ةلدوو رض> ١ يح ناطق لخرلا ى يا هنع هقدصت هب دلولا دح مْ

 نب دحأ ادح ظل سا وح هم« لزي مف ىتدايهلكوو هئامدن

 ىف ىنا عم ىعشتا ناك لاق ةفيلخ 3 نب رمع ينثدح لاق مالس نيذ# ل لاق بر> نب ريهز

 هجولا نسحمالغ اذاف انرظنفال لاق اعيش ير له يف 1 هل لاقف انح ءانغ ادمن اًممف رادلا لعا

 ينغتي ندلا ت1
 حزاملا لف لوقلاىف * امرجم ديبع تلاق

 ءاشي نمةمكتملا يقوي لوقيو هنانغ نم بحهتييبعشلا لعل ةشئاعنب وه اذافهنم نسح |ناكءانغتم.ساف

 ا
 تحسس وص

 حزام ال عفلوقلا ف د امر د ْئعَنلاق

 ىضاف كح نظأف © اندعوكزر سرا
 يحاوج ن#ء ع نبعماعت و امج 6

 حداف بح لمح نم * ىنتحرل يرأ ايف
 حصان .هلاقم عمساف * ي يوحمل اير ملا ىفام
 ىح اصم مالح بالا # ؟ ءافج هيلا وكت

 نع دا نع ىحي نب يل فردا رع ماب ليقت فيقخ ةشئاع نبال الخلا نأ سيكل عز

 ىنب نم ةيتف هاعد دقو احاح ةشئاع ني الن ينثدح لاق ةئيدملا لع ضع. ينثدح لاق هيبأ

 ا ةعئاع نبال ساجلا ردص اوللج انلخد املف مهف تنكو لاق مهباحأف مشاه
 | بضَعو كلذ نأ 5 3 لئس اذا ةشئاع نبا ناكو اوب رشف باريش اعد اوغمط 0 ماعطلارضخ

 ناف ن« ن أ هب كلذ لش هل ناكف هانغفوه ًادتبا هف ىنغدقر عش هيف ىغ٠و ثيدح موقلا ثدح اذاف

 مو وهلال لاقف تح , دح الا جح تبحاصي َنأك ن 3 بارعالا نم لحر مويلا ىف :خ دح مف لحر لاَقؤ

 رائف يربي ناك ام ريغ همم ار 4 ذا هندحب ناك اك هيدحوه مب المح 4 يندح لاقف وهامو
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 هلحر املع دشن قاخلا ةحاوم نصرا ن 0 8-5 رق ةعمتجم هل ةقان ىلا نوالاريغتمر هغاا اا رع ثقما رفات

 !ترشاو كلحر ةادآ ددخأ لاق مث تي ور يتح تب رشف ينث < مث هتبرشف نبل هيف بلحم اهانأ من

 ضايبانرمف يف ةقانت 52 هت نربط لاحت تلمفف ىهاذ. ضعي ىلا كن نهاذ يناذ كلمح قساو

 يلا انيق ثلاثلا م وبلا ناكاملف ةالصلل الا ا! زئام لاو ال امون انرسف احبصأ مت انتليل داوسو ائموي

 رادقلا تن 1 3 اثطعو اعوح تدهجح دقو ابا ردق اذاو ف لاجرلا ابدح وف نولا كاف هود

 تبهذفتيور تح اهرح ينيتايام ردقلا يف. ا تاخدأ مْ نا منكر اوى ريع ن تح

 ينباصأ ام ن و نك 0 1 تقاضف ردقلا نء يس ا جرخأ

 كح ناطاشلا ناك دتو ليالا يعا ورأإ ذان مدح وه ايف هبلإ تفلا امهللا وذ ىرش ليمح ينأو

 راكالا كلذ مع 0 هللاوف مدقتو ملاك حيو اولاقف سانلا ءاجو مهدالب يف هؤدحو نأ همد مط

 اكرم كفنل رس ' لاقف يلح يب ماقومف يعرو مهلتاق هوشغ اذاف هنودراعيو هنومري 1 ذاف

 ٍ اة را دعو هلعأ ىلإ ىلا عج ر ت> هتصرفنع لما الو ريكا اها ناو هنفاخ ينفدرأف يناخ

 كلذ يق لاقو ماءط ىلا تفتلا امو مايأ ة ةتسو لال

 ناو اهنا تمحمتساو 3 ينار أ تحه كزانلا ن نإ

 ًاضيأ لاقو ةليوط ةديصق يهو
 دوعق و يب جه اذا يشدع جعأو يمابأ 0

 نسحأ 5 نوعماسلا عمساف هائفف عفدناف هللا وىل انلقف كلذ مل ينغأ الفأ ةعئاع نبا لاتف لاق

 0 انباحصأ هل لاقف هييطو 1 01 ل نوبجعتي  انباحأ ىقبو هانا كلذ ن»

 الح ف امتغن نأ بحت اولاقف اوللس لاقف كاتكرت تحرك ناو كانتاس انا تنذأ نق كونذاتسم انا

 قتح زورسلا ةياغ يف الز اق ةما 17 نيع ةمعاو مأ 1 لاقف طةف تودلا اذه تطشنام اذه

 سلحمم لا ىضقنا

 .© وص

 4 ا 0 #2 ينارطأ تحيه لزانملا نا

 باحألا 4ق رفل ا ها# د واقل | 5 تفقو ام

 تاع حرشت رك دوي اف ذأ د« ىقاش ةناي رع تر 5

 لاق يمع (ينربخأ ) قحسان عرصنبلا ير قولا قالطإب لقت يناث يلذبالا ءانعااو: ليم رجشلا

 تانكلاينأ نر ينثد> لاق 30 نع يملا يي 2 نيدحأ ىف ن'دح لاق دمت يأ نبهللا دبع يندح

 لعن انيف شيرق ن* ةعامجو انأ ا نيس انك لاقت سنوي ىنثدحلاق يمكحلا

 ينعمس وانتعاج أ املق هدب ىلع تود ع يفب نم مالعدعمو يدع ةثئاع نبالقأ ذإ انلاك
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 ينغينأ لئساذا هبضغو هقلخ ءوس فرعت ةعامجا تناكو انعم ثدحتو انبلا ساجو سف انءاج ينغأ
 ف رظنوأ كاذب ورج ١> تنلا ءارعثلان لم اهريغو ليجوريثك ثيداحأب نوندحي ضعب ىلع .هضعب لبقأف

 ثيداحالا لك ١ 8 0 بارعالا ضع مولا ينثدح دقلاأ مطتلقف اودار ام هدنع اودجي رف ينغيف

 نوسطاغتي نامداذاق ةذبرلا ا لحرلا اذه ى 0 تاه اولاقدايا م 5 ملشناف

 مهلار ظن سلاحوهو نيب هه سدح يف لودللاو ةلعلا 85 هيلع مسجلا كاتم ليج باش اذاو ريدغيف

 تاقدب كدبع مو لاق 5 نم لق ب بكارلا 0 نم لاقو مالسلا ع درف ةلع تلا

 ل راك سفنتو 3 رم ىلع هس قلأو هوأ لاَمف نالف ينيب تلك كتبم 000 0 لاق ًاحنار

 لوش ًاعنأ مث هبلق با>ح> قرخ دق هنا تاق
 وه

 كس وص

 مشيو هب يورإم نول نه * هل ىملس تم 5 قَد

 ميرك يلع صخش هب لح * هلاف هينطاق نم 807

 معأ رارملا طش نآو يدل # هبرق لدعي نسل نم ءانحالا

 2 0 تبحاص ظرف درف #3 تحاحضو هج قب ءالنمو

 لوس عفو قاف 4هيحو ىلع هتييصق ءاع اونأف ةييدلاب تح هيلع يشغملاك ن نكس م

 عوببشملاب نيت يسافنا و ك[عوتح يارمرثلا ب كللاذا

 عومدلا ةقلطم عازحالاىلا * يقافتلا اهب : رضأ نيع ىلو
 عيمجا ىلا تا رغلا سنأاك # ىاف كيف 5 تاولخعا ىلا

 هلا واج 1 ةحاح و ىلا يفد ىلع يدوع ر 0 01 كدعاس 1 لز:أالأ هلت اعف

 ةيغرلل اعذ و مسي ينذأ كلنا تل ىناواف كتطا ض.ءاةمالسلا كتبو ارح تبي ز>لاقف

 الاهتلل يميمارأال انو تفرصناف رص دا ا 50 كتكْلَو لو ةلثلا فاعسإباقيقحو

 لم 1 فريقخ 1 58 لوالا يفناذ نيد 0 نيذه 5 ان انفرصنا ا انفي ل زلو

 كا اذه يفو 0 يماش ملاركذو دعم ىلا ىلا ى 2 همس ل يلع ول )| ىرخحم يف قاطملا'ل ممثلا

 نم كييدح ن كش بقلملا ينزيضال هيفو تاسبالا ن نم قالو لوالا تبلايف ىنغلا وهومانغ ةشئاعنبا

 مدقل رصم ىلا مت ل مدخ دقو مه رابكو نينفمل قاَدَحَو هاذه كد ناكو لواآلا ليقث

 لاضفا نمةيوق ةبايص هدب ىف تااكوعا ةهاكو ءانيار ور دلل انآ ىفدادغب مدقمثدحأ نب هيؤرامح

 عقوامم تر ٍش يئابنم يلاعقوام ترك ذدق ةديج ةعاصهلو 5( يت> امىنغتساو نولوطنبب|

 نم هعض وه ى 0 ان كلام ة هد رس نود و الو ان وهوءافلد ر ِ ىف ًادبج ل باتكلا اذه 3 هلييإإ

 يف ةبسن هلتمأ راش هانغ ةشئاع نبا نأيضاملا ربا اذه ىف 5 يذلا يناثلا رعشلاامأو < ءرانقأا

 0 13 ىانلا ٠ نع طقسف روتشل موا ينع ىوطنا امهلعاو دحأ ن ه ةعئص هب ةلعفتل دق 2

 نبدحم نبنوره نعيلع نب نسحلا دك ها ء قحسأ نبدامح ن ع يحي نب نيسحلا

 )- 3١ين .يناغالا .ت (
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 0 تا لخا نم كراش ضاع يد ودعت نو 0 لقألاق ةئدملالهأ :رماحاشم ضن رع ىللاةحلط نب بوةعب نعدبأ نءدامح نعتاي ا كلملا
 رهظ ىلا اوقرطت مثهيف تارمشف 0 بيطو لام ةعمو تشخ ىذرمصق لَ يَ مأشلان هةشئاعنا

 فاو اولاق نويفمكل لهءهباحصال لاقفىداولا ةيحان ىف نيش ةوسذب اذاف رظن مث اودعضف رصتلا

 ىنغتف رصقلاتافا رش نمةفارش ىلعماقمن ةكولد.«ةءاللم سيلف ضف نوماذ
 د عر ان 2 تارأل كاف دقو
 الان شبا انا" » باط دقق ىلا

 "نر افون ى 0 دع لع رك ذب ريخلا اذهو حا 1 * طقس ين يح رادتساو ب رطف هلا ن . امكاق

 ةشئاعنبأ ناك لاةنيذللا يبأريرج نعمالس نيد ن ءينأ ىلع تأ : اري داح لاق لاق يب »2 نب نإ 06

 ةنالمعأ ل اضن ان هص اس ْنالحع دم يم نم افع ان وهو ةئظلا ر عش نب تو يع اذا

 قشاعوهثيدحل 0 ا قشاع 3 لاقف كلذ نع بارمشلا هن ه4فبد دوو اهو ل ةنر

 نهوه سلو ءانغلاب ةعطحلا مب 3 عقل و كنذنلا قرنم هنقر اعلا نا ةئيطخلالوقل قثاعو 4 ل

 ءاتغالا هيأ ع هلال 0 نلخلا اان يف ٠ هلو هب بأال فكو 0 تحاصت دو هلهأ

 0و هل توص نخل هنأ لوشب 0 ناكو هايإ هلا وس زك أهل نطف نش

 ه6 ةشئاعنا ةافو --

 هنأ الا حيدحضلا ن انآ امو ديلول !| مايأيف لقو كلا دنع نب ماثه مايأ ىف ل و هذ ةشئاع نبا قونو

 وهودياولا ىلع د امنا هنأ ماثه هفالخ يف ىفون 5 زن هركذو هللا همدقأ هنالديلولا مايأ يف قوت

 د رمغلا نأ داو قدر مح ركذ لاق هلأ نع دام نع 6 نالت( يرخأ ) دهع 3

 رملاهل تر َط اود ةشئاع نان 33 ةدعاهس ىلع 0 تشح يذ مدا ل أءاف ماش ثلا ىلا ج

 7 لب 00 تاق حطساا لعن م 0 06 هةلذ 00 ددربال نكوبأ 5 1

 د تأ ١ ا هلا 1 هزاجأدةوديزي 00 دعو 0 ةفئاعنا لقأ لاقةتيدلل 0

 نبمهانربإ اهلاو ناكو ةنيداان 5 خسأ رد ةعبرا ىلع بح يذب لآ هنيدملا هان رو اءلثودتع ند

 اذه ريمآلا هللأ حلصأ هل كس ا م ناكو هلاخوهو ماشه هالو يوزن نما انب ماش هه

 دغ نم فرصنيو انيرطيف مو ا مهي نعت 1 3 ديزينب دياولا دنع ن ٠ لقأ دقةشتاع نبا

 ىلا رظنف هيراو> يعوزلا را مهبرش ف اوذدخأ املف كلذ ىلا هباحأف 00 هلأ فدي اعدف

 نوبرشإ اوناكودب مرافهتحاح 0 ناهرش اذا هدا لاقف نإ ةيراج زمغإ وهو ةشئاع 0

 0 هب 0 1 نَغ 0 ىد 0-2 : نيا ( 0 فؤورع» هريقفتاف حطس ]|

 يلا ةحاط نب بوقعل نكح ق ء قاحعدا نبدامح نع كلاادبع نب دن نورهنع يلع نإ

 هعمو بشح يذ رمع#ب لز' تح مأشلا نم ةشئاع نبا لقألاق ةئيدملا ل نم هحناشم ضعب نع
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: : | 
 ةيحان يف نيشمت ةوذب اذاف رظن مث اودعصف رصقلاروظ ىلا اوراغذ مث هيفبرشف اكو تطول

 ةفرش ىلع ماق مث ةكولدم ةءالم سالف ضونف نهب انفو اولاق نيف كل له هبادح أل لاقف يداولا

 ةئيذأ نبا رعش يف ىنفتف رصقلا فرش نم
 انقالمت هز انا « بارتألتلاق دقو

 انيلات شملا انل #* باط دقف نيلاعت

 تما .تامالو لاق اهمتاق ةنيدلا دق لي وق لاقو لاق تافطقدف رادتقف برطو هلا نان
 ريما اههمدب مكل جرخ ةب سامشلا ةحر ةشئاع نبا او-وز ردقنم ذح ينال هنكلو م كلتلق دق

 هلم نوكحضاإ 10 3 لمحو اوف مف دواد

 م ةعئاع نا ةانع يذلا توصلا اذه ةيسل غو

 انيأ اطوخ اق كا تعمزأ :١ ىلط
 انتقالات ضو ليقع تارأل تلاك مقر
 ايلات .نشسسلا ان :* باط دقف نيلانت
 انيعالف 3 ة# ابللا مربلا باغو

 ان م اهلا ناقاف

 انيزلا 9 داهم لتتم ىلإ

 اندفو اهب نفف> * ةمءنئم دوخ ىلا

 اقنع هاهكاكف اه نها ١ نين

 قحسا نع ىطسولا :ىرح يف قلطملمر اهدحأ نال نال ءانغلاو ةئذأ نب ةورعلا رعشلا

 داحان”دح الاق دب نم نن دو ىحي نينيسحلا ( را ) شدح نع يطسواب لق نان نحال

 داخل نم ةلادفقر ييشررال فلحت دعس نب مهاربأ 52 هيبأ نع ع قحتسا نبا

 نبأف * اب 50 ينفي اكلام عمس هنأ هل فلح مث سنأنب كلم ءم لاقف

 ل ا دبع نيدجأ ( انربخأ ) ةلظنح أ ىنكي ةئيدملالهأ نه لخز نع يااا

 0 لاق هباحصأ ضءإ نع 0 ناك ولأ ى خئ؟دح لاق ةيش نب رمع انثدح الاق سنون نبا

 تعمزأ يلم ل كاتم رادع فاننا ا 7 نغأ اج نه ًتايبالق هل لاقف ةعذأ نا هشام
 هلوق عمس | ا ماع اور ةفئاع نانأ تقدخ نان وأ لآق تايبالا * ان

 كر لبذو كرقذ ربداو كرخم لقأ ا ان كتنع سماع ابأإ هل لاق مث انيثمام انكف * نهانم نين

 رماتدحالا» سنو: نب ل فلنا يرهواما ( يفر 0 ) سنوي نبل يه مسا ظفل اذه همتشب ليش

 لاقف زيزعلا دبع نب رمع دنعةثيذأ نب رك ذلاق ىش+لادامح ىئدغ لاقناسغ دا ”دحلاقةبش نبا

 انفال نع © 1 رتل كاقدتو لوق., يذلا 2 9 لحرلا من

 قحسا نع قئادملا نع هنأ نع داح اشدش لاق ىحم نب نيسحلاو ديزم نب دم ( ينربخا)
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 ادقلا ١ ع :ناكو ديزي نب دبلوال امركم .كلملا دح ع نب ماشه ناك لاق يثرقلا كريا
 فافدتسالاو تارشلا ىلع ديل ولا لد ًاهدنز لاق أ ناكو ديلوالا ايددّؤم ىل اعلا د تع

 ةناهو رنخع ة ةحس ف مسوملا هالوف هنع مهعطق 8 دار ف كَ برش كو ءامدن نوما هدد

 نيذغملا ىلا ثعبو سالاب ىلسصف ىسع هآلوم نحو هشادب افافذ: أو ا هل نسال 0

 آر 6 لا ابا نذأ ةرد دلال 2 ا تح للا كا ةعئاع نبا مهيفو هونفف
 سانلا هركت | سمأب هدنعن.٠ ةشن اع نبا حرش او ملح ةدع هيلع طر 05 كلا قناع نأ

 ًاماشع كلذ غابو نيمملد ملا دهع ىلو اذهأ اولاقو زاححلا ل اهأ ماكتف كلذ نودب نينغملل م

 طرفاذتاذالاو برشلا يف ديلولا ىداهف ديلوال ماشه ركنتو يأت 06 كاكاو هلا يف عمطف

 هل لاق ءام ىلع ةرازفو نيقاب و نيب قرزالاب لزفف هلاومو هتصاخو ديلولاب ماشه ثعبو

 ماشه تام ىح قدغالا

 ( ةشئاع نب ىناغأ نم ةراتخلا توصلا ةّثأملا ىف امتو )

 يحين, ىلع ةياورنم هتتسوص

 : را ا نينا ضءب # ىرقاط تلقف قرب ىلا تن>

 قراشلانرقرذوموجنلا تدب * اك ىف ءاوا لولا يبأب

 قساب عورأ دنع نم انتاحاح # تيضقوع ا و

 قتاعلا بارشلل 1 تناك "* ةحورطم ةواذآ نذعال

 وهو هلبق اب عبتي تببلا اذهو هتقان ندي تنح لماكلا نم هضورعقتتاعلا بارمشلاب يوريو ظ

 قلامس :نوتملا ريغع يومن * يتفان تن> هباا ديلولا ىلاق

 © كااوأ نطولا ىلا تعزانو تعرسأ تنح ا امن مة او ريل كي هددت

 راهو لليل للك يف يعأو ديلولا ينأب ديري سعشأا نرق عاط قراشلا نرق رذو يرق ايطاخي لاقف |
 ينعالا لاق ةماقالا ءاوثلاو لزنأىونأو ًادبأ

 ملا مأسيو تانابل يضقت * هتيوث ءاوث لوح يف ناكدقل
 يورو لاوط يا تاقساب لحلو لجو رع هللا لاق ليوطلا قدالاو

 رات هنو ةشئاع 5 ءانغااو يبراحلا ةاطرأ نإ نمرلا ديعل دخلا د ةحو راعم ةوادا ندءسال

 نع لوالا ليقثلانم را نحل ىلذهال هفو ق>سا نع رصنبلا ىرحت يف رتولا قالطاب لوا ىل قث
 :لالهسأ يلدهلا نط لواف ىملا نباو يعاشولا

 ةشئاع ا ن لواو دع ىرإق اه تلقق قرب ل 5 د

 قراشلا نرق رذوموحناا تدب # اك ىفن مأو ديلولا يأ



 مد هبسنو ةاطرأ نا رابخأ جه

 يد ور# نب اع اا نيناحيس نب نمحرلا دنع لقو ةاط 8 نمحرلا ديعوه

 5 راحت نب رسسج نب عَن نع نركب نإ ديزنب فوعن :ي هللا دبع نب مكشن , ةعرب رنب بحال نب دعس

 نيقلاد ل ا ركل تنبسأكب را نإ 0 اور 0 ناليءنب سبق نب ةفصخ نب |
 يلوصلاو ىمعاهبيف ريخأ ينايبشلا 0 ,مع يب ةيلوز ءانع لئاونب ركب نب ىلع تنب ةيوام رسسج نب ىلعمأو

 مهذفأو هموقداس يبرا# لوأ هللا دبع نب: م 1 لاق هبا نءورتع ينأ ل ناو ربع نع ليمزحلا ن ع

 دبع نأ سكس ديعارا ا برح ءافا> ناحيس لاو نزاوه يف نار اوتاكو هيك ان

 لافر رمل دك ع ني دج ( نرحل هلل ةيمأ يب راش دع و ةضاخ مه دنع مهضعل ةلزتعو فانم

 « ناحيس ونب لاق نارم نب زيزعلا دسبع نع ىحي نب دم انّمدح لاق ةيش نب رمع انثدح لاق

 ير 0 مهنالحأب 1 مه وار ا مهو مهفاح يوش فاثه دنع ونبو براحم نب رسح 0

 انئدح لاق ةبش نب رم انندح الق ىرهوملا زيزعلا دبع نب دمحاو رام نب هللا ديع نب دحأ
 تلح َناَحَي 0 رق تقف نوزارطا كتلوا !| نب ماشه لتقامل لاق ناسغ وبأ يحي نب دم

 هقسف هموقريخبل ىدزالا زحاح جرخو شيرق زا م اي نم ردح ةارشلا ىلا 3 نيرو

 اود مهرذح دقو كلذيف لاقو ةاطرأ

 ترحل عم اط جانعلا يني * هتورع دشي تيل لع

 0 عى لضامو * رسب هبو رسي اذأ مل

 30 اياب ىرسلابأد + اهرحابو نين ركشتا لع

 بدكءالو ىلا ال ناني © يه ياتو 7
 مثلا يف لوش 2005 لوحفلا نم ن لاي ءالسأ القما عاش ن نم رلا دبع ناكو

 ينب عم ناكو هش ع نيدودحملاوبارشال نب رقاع اادحأ وهو ةيمأينب نم هفالحأحدمو رخفلاو لزغلاو

 دلو هوس ك5 1 ناك ةسان نال 2 تاق يبأ لا ةصاصخلا نآلآلا ف هحارك ةبنأ

 تاسبالا هذهو تارشلاى ع نامدانتي انك اًمهنال ,رئاسن هضوصخ نم ديزاهايآ هتسناومو ناك

 اذه دعب رك ذي كلذ يف هربخو ةبتع نب دياولا يفلب ىلقو نامع نب ديلولا ىف اهلوقي ءانغلا اهف يتلا

 زاجحلا لهأ نم دحاو ريغ ينئدح يلوم لاهملا نب ةبتعلاق لاقيدي زيلا سابعلانب دمح( نرش ١
 رام موي تاذ هباصأف نامع نب دلولل ًاهدن ناكو ةنيدملاب كري نئئرقل افلح نآس نا

 ةسكشلا ترو رودقع حل الاقل الف رقهيلاديولا ليقف هيلعهاهأرصوهفارطأ تنكس وهنا بهذف
 ءاسحدل عئصو هأيقو هليا هاقش مث ن >سأف هب رمأف ةوادإ ىف هلزنم نم بارشب هانأف هل امالغ رمأمث
 تامو هب ناك ام بهذو قلطنا نأ ثل اش لاق نخس ءام يف هلجر لعحو انه هسا لع ل

 مداخا ترم ذا تدب يلا تدب نم لقني هعاتم ضعبو سلاح اموي ناحيس نب ائيبف كلذ دعب ديلولا

 لاقو باف تضّشو تسي دقو بارشلا نم اهف امي هاواد ناك ىتلا ديلولا ةواداب



 ا
5-5 0 

)7260 

 د01 تارقلل ايدك تاك © ةحو رام ”ةوادا. ندعمال
 | 00 لأ 18 نب رمحاتدح لاق يرهولا ءزلا دع نب دم ( يتربخأ ) تانآلا قاب رك ذو
 نامع نب ديلولا ناك لاق هيبأ نع ةديبع ىنأ نب هللا دبع انثدح لاق ىدقاولا نع ةيوعم نب دمحأ
 كلذ نم هباصأف ر فق قاكو ناحيس نباو نافس نيل نن' ةبتع نب دياولا عم برعشي نافع نبا
 ينع نحرخا لاق مازن ملف ناحتتس نب هل يعدف بويا هياع ءاسنلا قدو 1 فيخ يتح ديدش

 ناس نب لوش ثدح كلذف 5 سلك هللا دعابأ حوبصلا هل لاَقف نجر 0 نعو

 قراشلا نرقرذوموجنلا تدب * 50 ار لولا يبأب

 قدا عورأ دنع نم انناحاح * تبضتوء اوثلايفمرك أ اف يونأ

 قئالخو ةدودعم لئاضفو * ةحامسو لئان نم هدنع .

 قداص لوف وناقح هلام يف < اوفتعا [ذأنيفتمملل ةخامنو

 قتاعلا نإ رمال اكيد تناك © ةنح راش ةوادإ ندنعمال
 0 ينك نامع نب ديلولا ناك لاق هيبأ نع قحسا نب دامح نع ىح نإ نيسلا (يربخأ )

 رش لاق يهشتام لاقو دلولا هداعف ضر بارش بحاص ناكو اعهدنو اقيدص ناحيس نال ناكو

 00 دع + رخو ةلبق ىذلاوحمرب حا قاب رك ذ مث ةوادإ قف ارش هءاشل ثعبف

 لا يفةلغاذزاهع نب ديلولا ناك لاق ةيابع نب بويأ نع هيبأ نع :قحسا نب دامح ينثدح لاق
 مهلا عفد مهجورخ رضخ اذا ناكف هنونواعيو هل نوني هموق نه رفنب رغلا نامز يف اهلا جرخي

 015 نا سنا ياق ناحبس نا مهفو جرخي ناك اك ةرم مه جرف مهنعجر ىلا مياهأل تاقفن

 مكبارش ”نمينودوز ناحيس نا هل لاذ هل نذاف هن دات اق امن. دبال ةحاخل مودع هولا هلعأ نم

 ىف اهاقلاف هلهأ ىلع مدق ىتح هقيرط يف اهبرمش ناكف مهءارش نم هلاه 01 ةوادأ هودزف اذها

 لاقف ةسانكلا يف ةاقلم اهارف تببلا اونك مث اهرك ذيالانامز تكف ةغراف هيب بناج
 ةرادلا ايارقإل ام حب تقاك ع ةحورطم  دوادا ندعم
 قئاذلذإت 1 نس 2 * اعرذ كف ؟ يي *ال يجمصت نإ

 قراشلازرقرذو موجتلا تدب * 5 يدع مأو ديلولا يبأب
 قلال_->و ةنوميم لئاشو

 قداص لوقو اَقح هلام يف

 ةحاضو ا قئان نه دخت

 قدا عورا 0 ند انتاحاح ان ان انت تيضتو ءاوثاايف مرك افىوثا

 ادجا٠. انآ هاما امل قباس مرتل اقايس قالخ ١

 قطانوأ تماص َنماوَملواح * اي نهر كليدب:ديلولا لاق
 قااهس نوتملا ريغ يومن # ققان تنخ هللا ديلولا يللا

 قئاشئوخشناف نينللا ضع * ىرقاطل تلقف قرب يلا تنح
 ورم ينثدح لاق لينزحلاب فورمملا ينابصالا ىميَقلا هللا دبع نب دم ينثدح لاق يمع (ينربخأ )



 (الذ)

 كلا قا ندامح لاق لاق يسادرملا يبي نب نيسلا ير ةبأ نع نا ورمع ىبأ نبا

 هدب تفاعل ا م ناو م ظاغ دق ناحيسس نإ نمحرلا دبع ناكاعيمح الاق ينأ ىلع

 هعاطقزيادمن سلما ١ م هتظاغف هتغاي ءايشأ هيلع ركن اونيهرألا ةيالو يف صا لا نادت :

 دحلاهيرضف ناركش وهو نامع ب دلولا راد نم اخراخ هدحو ىح هدص رع ةسالون ءرو 0

 هب يبهتنا تح اهب هريحيل م سانلا راخأ نع هلأسف ةيواعم ىلع ةئيدملا نمديربلا مدقو ًاطوس نينامت

 فيا> ناك ول هللاو لاقو ةيو'ءم بذغف نينا دحلاهبرض ناورم نأ يلا ثيدحلا

 كوفي ىذلا وه نيبلا فرح فله إل رص هتكلو و 0 0 |

 فاحتملا امع تضفرأ :اذا اديدعا * ىرولا لضفأ ىلا فلح ةرمآ ف |
 : وم ىلابتك أ هيتاكل لاق مث مهةمحو مهكشو ةئيدملا لهأ ذيبن يف هبرضيال ناورم هللاو باذك
 هل ناب مث ةهش ىلع هبرض ناك هنإ لقيلو ربنملا ىلع كالذب بطخيلو احبس نب ل اع دحلا لطييلف

 هناب اعدو هيلع كلذ مظع ناور٠ ىلع باتكلا درو اءلف مهرد يف 000 بريش هيل

 كك لطت الو كش تدك الا كما دع هل لا د هيف هرواشو هياع هأرقف كلملا دبع

 ةعتلا موب. ناك املف هعجارأ ال هللاو ال هدار 1 "يش ىلع منع اذا ةيواعمب رعأ انأ ناو لاقف

 انلحت دق لحما ذاو ا 0-0 برش | مل وه اذاف هرمأ انفثكاناف ناحيس نباو لاق ةطخلا س غرفو

 ل 00 ( ترحل مهرد ىنأأب هيلإ لس 1 مث دحلا هلع تاطبأ دقو هيلع

 00 د.عىنبدحلاقيدقاولا نع ةيواعم نب دحأ ىثدح لاق ةءث نب رم انثدح لاق يلهوج

 هدنع ثداحالاول> ناكو |ىعاش ىبراحلا ناد.س نبنتولا ديع ناك لاق 0 نع دان زلا ىنأ نإ

 ناكف بارشلا نم سيدي كلذىلع ناكو ا انماو امو برعلا رابخأن م ةسبرع ةنسح تا

 َنديلولا يلو الف همدانيو هوعدب باول سيسي نمي ىتادحاو ةسآ ب ةزلو 0 0 دق نم لك
 ناورم هىلع كلذ كيش ةثدش نك ناكو ههنا يف ناورم دحو ناورم لزعو ناتفس ىنأ نب ةتع

 نظيال احسن ناوةعم رشف ناحيس نبا ىلإتحسو بارشلا ره ببسي كيلوا 00 ١
 دا رأ نو نكلو ناآوص هلَدْوو ناححم نا هحدم ناك دقو هلف يذلا هب لعشي ناورمم نا

 رعيفالم ديلولا دنع نم رحسلا يف جرم ناحيس نبا ناكو دحسملا ىف ةلل هدصرف ديلولا ةحيضف

 دبع كلذكو ىلهيدح.ىملايف تسو رم نبدمم ناكو مصاعقاقز يف جر#يتح دجسملانء ةرودقلا يف

 وا نم الا نادءس نب جرذخ اماف نودحوب 0 نوتس ءا 2 نم اهريغو ةلظنح نب هللا

 دقوهر 7 ىلع اهده هاف ةلظنح نب هللا ديعوو رمع نب دمحم هلاعد 1 ا ناورم هذخأ دباولا

 ريا هغلب ديلولا جا املف هسيخ هّتط رش بحاص ىلا هعفدف اهأرق ًَ مف نار 1 هلا مأ 0 نأ هلأس

 دعا 5 المت ناحرس نبا يتأ ول هنأ هحضف نأ كازا اعنا ناو سم نأ معو 00 يف عاشو

 بحاص صمأف واحس نبا برضالا ةئيدملا لهأ دنع اذهنم ىنئربيال ديلولا لاقف هلضرعي مل هريغ
 نمح رلا”دبع هءاجؤ سانلان م ءايح جرخال هتيبىف ناحيسنبا ساحف هلسرا مث دحلا هبرضف هط رش

 لاق سانلا نم ءامحتسالا لاق كتب يفكساجنام هل لاقف اياج هل ناكوهدلو يف ماشه نبث ركل نب
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 اذهندح لا ىلاانسم حرو اهسبلا هل لاقف ةودك هعم هل لح دق نرلادبع ناكو لجرلا اهيأ جرخا
 لظببو كلم ةناف ديلولا كب عنصامب هريختق نينمؤملا ريمأ يلا لح رت مث بذكم هب بذكي نأىرحأ

 نيتمكر ىلصف دجملال>ذ ىتح مهلاطسوت٠ هداوّقعاجيف نحرلا دبع عم حارف كنع دملا اذنه ||
 نلتاقودرض تيار انا لوق لئاقو برضي مل لوقيلئاقف ةناوطسالا ىلا ن 2ر1 0 كك 6 ٍ

 1 د ملكو ةعم برشف ديزي ىلا ل> دف ةيواعم ىلا لحر مئامايأ .ءكف اطازوسا رع لو

 نةاحتلاامأ هلقع ف“ ضم دلولا هللا حق لاَ نآوسم هب هعصامو هتدقب هريذاف اعادف ا ُِت

 ىو وهل ا دو هن كءأر عم كنم اذه يا 057 راف نلاو ضامآو تر اف كبرض

 لاق مث اي ا كرا هع مع رنانك دع > يف هسفشن ريص دقو بصإ مو يدذع ديلولا عضي 0 1

 دعا امأ 3 ةيتعنب دياولا يلا نينم ولا ريمأ ةيواع٠ هللادبع ند محرلا نم رلا هللا مسيبتكا هبناك 6

 امم هب شت ت تنكام دلل لحأ تقوخ نإ لع تدَواَم-هنم برش اهف ناحبس ناك ا

 مه ربخأو دحتملا قاحيف هب فطو ناحيسنيا ن :ع دحام 00 يناتك كءاحا ذاقكياع مرح

 0007 هلا لابس نا نيلادع كلذ لبا دق ننمؤملاريمأ ناوةلظو هيلع يدعت كط رش بحاص نإ
 فلح ا ادعت ةرا ادا اديدع * ىرولا لذ 5 يا ياو سعأ يفاو

 0 ملا 5 ااحأ تاضه * # مهناك سمش دبع نه دضأ يلا

 ظلك رق [واواج نودكوا ع_اوفكنا ةبافكلا قوص رب(ءام
 لل يلا حل (تنانا 8 اوهحافداللا اوساَح هفواطغ

 فئكتلاو اهدنع حتتلا ىللق

 0 مدام لهاجلا اذا
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 فرقم ريغ اهعفن اطايس انك ١ * اهب اوي مط ىمعنلا طست ناو
 * مهفلتوو وحضيال مهنعو 2

 * اوفرصاموي قدا اوفردنا اذا

 * اهلك ةيرربسلا قوق اولعف اومس

 ا هايم وه ءاطعأو ةلاس 1 نطوي 5 6 نيثالثو ةاش ام يلع نآب هل بتكو لاق أ[

 هنع دخلا كلذ لطبأو دجملايف هبفاطفق ديلولا ىلا ةيواع.باتكب مدقملث رانيد ىتئامديزي هاطعأو |

 كلذ هدارأ امو ناحيس نباب هلق اهف همولي ناو م ىلا ,ةيواع بتكو ةيواعم هل هتك اه ءاطعاو

 ادبأ ا كعم تقذال هللاو لاقف هعم برشال دوعب 5 ىلا ناحبس نب نرلا دع دبل ولا اعدو :

 قسوم قدح لاقيراقغلا ل هوبأ انثدح لاق ةيشنبرمع انثدح لاق زيزءلادمع نبدحأ ( ينري>ا )

 001 112 ىف طاع وعر لاتادكم ىرملا ناجس نادحأ لاق :رئلادبع نأ
 هوكشي ةيواعم ىلا بتكف سالاس ور ىلع اطوس نيئامتناوسم هبرضف برح نب نايفس ينال ًافياح

 الطبتل هللاو سانلا سؤر ىلع نينا متبرضف ب رح لح تدح ا كناق دم امأ ةيواع هللا 1

 3 كحنو لاق لعشال نأ هللاو يرألاق يرام كللادبع ةنال ناور٠ لاقف كنم هيدقال وأ هنع

 ل ايرش انك انآ نات اعأ لاق مث هيلع يننأو هللا دنهل رينملا دعصق كتم ةواتم تامزعت رعأ



 جيس اح ا 5
00 2 

 (مل)

 هنعدخلا كلذ تلظب ًادقينأ اودهشاف يذكر الو لدع ريغ هاندحو سرا ند لحر ةدابتب ناخبس

 لاق نأ ا ريما هع قات ل نا ينادح لاق رمع امدح لاند ا

 نايفس يا لاقل 1 ل 1 سلو هنوامعتس يذلا ماشلا لهاذس ا ديع

 دبع كاخ [4 ف دحا ند كر أ لق دحلاهئع لطب ًاقدتت رضام مكحعال ًافيلح ناكول هللامجاو برح> نبا

 هفلح رك ذي كلذ يف ناحيس نبا لاقفدحلا هنع ناورم لطباف مكحلا نب نهرلا

 تلدتلل 122 تيقرا اذا 1 ىرولا لضفأ ىلايدقعؤ مما ينا

 ناورم هبرض اماق ناحيس نبأ عم برشي ناو صوخأ مكحلانب نة رلادبع ناح ىدوطلا لاقو

 قولا ف طوسلاب 5 روظ برمضصلا ن 0 كح ىلا“ :ةعالو أ هنع هئاطبتل هللاو ةب واعف هيلا بتك دحلا

 لوقييذلاناحي 5

 تر كرر يذلا كفرا د مو * ولاد : ٠ لاوطال يف واحب تومس

 بقن ىلع ريسملا بد ا بدو * هصخش اقأ لذلا 5 اذا

 بترح وذ قا يل ىخار نأ اذا د اعباق تفتالا س ئلأال ىدحلا صهو

 لاق راك نب ريبزلا انادح الاق 00 ناملس ن 2 دعو ءالملاىنأ نب يم را نيسحلا ) 5 (

 ةعم ناكف دفا نم مه ءاح داق هلتقذ ةئدملا لامع نب ديعس مدقاولاق هربغو بعص# ىب #4 ينثدح

 نب ةيقعنإ دلاخ لاف هولك ا هلع ب ربف ةيمأ نب ب ر> ىنب فياح ناحعيس نب ةاطرا نب نما دبع

 همالموخا نامعو نامعنب ديعس ىلري طيعم ينأ
 انافع نب نامع نب ديعس يصباو * اناتم كنم عمدب يدوح نع اي

 اناحعبس ع نإ اناطوأ ,| هنع رفو هدوم قدصت ١ ةئز ع نا

 عئار كلثم ءاقلت نم كلذو * بجي يلف كاعد دق لاجر لوقي
 عماسملا ىنه ما كعَشأ و يدب هلع اهمعمسف ةوعد يدان ناك ناف

 عراوقلا تارئادلا هلع ترادو اللطاب لاق يذلا تناكف الا

 عراد وهو كلا هنع 0 0 ارساح رادلا يف تك ىننوموأب

 هس ءارعشلا ضع لاقف

 عئاش رادلا يف توصلاو هتقرافو د همولك يم دن دخصال هاش

 عماس وهوأمص هيلع ءاوس ان ردعع دلاخاهف ناكامو

 4ك أوقلاتامثلابم يلع ت رادو #2 ةربعلا ءوسلغ يف اًعلْر الاف

 نب نامع نب ديعس لتق امل لاق يتتعاا نع يرمعلا انثدح لاق يناركلا انثدح لاق يمع ( 5

 ناحس نبا لاقف 'كنحي ام هيطعأ ىتح ىشت يف 6ع 00 5 تلاق نافع

 203 قا



 (مغ)

 ديعس ىلع تليه باف * ىتف ةكأب تنك نا
 ديعب نم كفتح تسلح و * ةتغب كلهأ تقراف

 ديهشلا نب ديهشلاى لع ء# امدلاو كعومد ئرذأ

 درع راداقو رعشلا اذهب هبدنتتناكو ناحيس نبا تاصوو هيف لاك نأ ىتغأ تنك دكه تلاقف
 0١ ل لاق هلأ نع ورتع يبأ ب د نع لمرسا نع يحرم انك ذ ىأ ةناورإف

 لاقف هيلع اعيمح انكف هرك ذ يرخ ناثدحتي نامَع نب ديعس لتقم دهن ةبقع نب دلاخو ناحيس

 ةينري ناحيسنبا
 0011 لسفلا تاع مب دعس ع الئاع تنك نا نانا رح نأ الا

 نكح الو رع دعس ىخضنأف * ةي_سراف ةيصع 5 ا

 1 نب لح لاو
 مجاعالا ل: نامعنب ديعس * ادلاووافت سانلا ريخ 1 الأ

 مجاوسلاعومدلابهنم هدلا ىدم * برثي طسو كسي نم ني 6ك

 00 املع اديه نف ادعس #* اهفورص تدرامايالا نأ . ع2 ناذ

 نع يركملا يندشنأو يم لاف ناحيس 0 قع ورع فان يندشنأ لينزطا لاق

 هل وطلاو بح نبا

 هس
 احدنا نأ يتانهن ذا 2 يبحاص هللا حر

 احوفس ىئادر ىلع ىعوهد ير * 3 ناو يداؤف تمي يتلا

 كح نم الواتس اتم ف

 نكلو تاؤفلل تلق داقلو

 2 ًاراطق ةهدلمعل ترشاب د

 نت

 احوضف ناك بانحلا ضع نا 3-0 يورا كبح ضعب نعرمدقأ تاق

* 

 نا

 احومج هاوه لأ امدق ناح

 احونج كارالا ىلع ما نم

 # احونلبقت 5 لوبقب :
 احوسملا تسيل وش حولا عم 0 دق كبالط 0 2 0
 اتي وتس تمدام ير ريس #3 0 تدل ةلو

 لد ليش ضي رخال هيقو سن ويو قحسا نع يلعسولا يرحم ف ةباسلانلوأ ليقت فيفخ ديعمل ءانغلا

 لوشىذلا ناحيس نباو ورمح وبأ لاق لمز قيرزا هيفو ياشطا نع
 احاطم نزواج ذان * امظالا كجاه لهالا

 نبا ناك هربخ قا ورع دا لاقو امي زاحملا له ىعهتبلفل ةعسر 3 رهعلهيووري سانلاو

 ال وق 0 نع 0

 011114 القل ترك سايرس ناتي لح شيرت نم فلا تنك لاق ثدي ناحتيس

 مك عيطم ينب ىلا تدلحف تح دحلان او م ينب رنض املف عييظ“» 0 نمرلا دبع
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 ( معد

 أودلسو الو -مميدحم ىلع اواقأام هلو موهوجو يف ةهاركلا تفرع نواردملف ساحات

 اولهسواويحرو اويحوىلع مههوجوب اوليقا يفوأر الف ن نما دع ىلا ترو تفرصناف يل

 تسمح فالق اولاقو يناوثدحي مههوجوب ىلع اولبقأو ساجأ نك أ مل ثيح ىلا ينوعفرو أوعسوو

 ا ادق هنأ اوأرو هلعف يف ناورم اوملظو مولظم كنا سانا لع دقل هللاو امأ كتل ىذنل

 يدم اقف ينوطسا ىح اولازب و اريذالا كداز الو كصقنالو كلذ كرضام اولقو كنأش يف

 عبطم يب مذاو

 مارا لحرلل نتا مارح < عطم ي دو تمرح دقل

 0 يب لايح نم 8 *# المح تددسنام زل فذ 5

 ماثالا ناديع ريغأام اذا ني قيرو ادبا م برطر

 تدق بارمشلا ىلع نا نبداول || مداني احس نب نمرلا ديع ناح --- ورءع ا لاقو

 كنلظاو كِلْرتم يف تيمنالا ترد نق هتأرما"هل تالقق ١بدسف ناركس وهو رهظينأ سان

 اهل لاَقؤ كلها نع كتسافالاو تحور دق

 ناتب اقلذ افذاق الئاقال * افنا اهجاماعدب ينيمدتال

 و لداه 8-5 ان لق دما نيكل

 ناثدحا نب مداع نءدهيبا نع قدحسا نإ دا ان ثدد لاق صهزالا يبا نإ لد لم نبدمح ( ينربخا )

 بوش لجحوا ع -) رمد نإ ثراادل لاق, هل ء.نب عل اذدؤ با رش بحاص ناحم.س نب ناك لاق

 ل , نأ ىلع هبرشت تنك نا عيرس ن : 07 لاقو را ترم ا هظعل ل بيبز دس

 برشاف ةبوالا يونتو هنم هللا رفغتنت, مارخ هنأ ىلع هير تنك ناو قمحأ كلاف َلواَح بيزا

 لاق ص دحاو رزولا ناف هدوحا

 ناتس ون نام

 مطلا ةزم ةيح افالس اهذ>و #* ةرم تامام برش عرس نب عد

 مكلا للحي ” وارق تا 0 0 اساس نب .كلم لع َكلَعَد

 ىحهم اهتووار ءارفص َةْزص ىلع * مزتعاف تيلاو ص نين ناشف

 ي# نع هللا زواج يمعو هينب * اهحم يصوا ناك اعيرس ناف
 مجنلا ةس لالا كل نأ لاا * يلا يب تدوتحش دق موب برايو

 مخضلإ و ريفتصلاب ميلي رات 4 كر متلو ركل اساسا
 مسولاب فصوت مجالاك ةشعشم 9 ممن ةمادللاو اوشاعو اوناف

 فريلح ناحعيس نب ناك لاق نادجلا نب من اعنع هيبا نع دامح انثدح لاق ديم نب دمع ( ية (

 دياوال لئاقلا وهو رجلا مهعم برشيو طيعم يبأن ب ةبقع ينب مدل ةيمأ نب برح
 لايلا معاب 6 حور تح * ةفاص ءاهص نم كعيدنحبصا

 1 د د يم ا 2 دي 1 ب يي ا ١ هس حس سس سا سس سس سم
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 لاخىلاموق نم كنافلتحاو * ةرهاحبهواباتيدهبرشاو
 لام نمهب وح اع لاح رلا يدبأ * تدماذا ضوائاداوملاتنأ

 1 ا[ ول [نعا كب الق رت هعدف كراج رالوا
 لابوا ءادعالا يتيح وح ع اهرعم تقالتقي اوصاوت اخ
 لاضفايدهنئما وظح نودعب الو * هيريشع فورعع دياولا مع

 هب "اوك هني هلع مط : ملو هدب عطقف فيسلا ةلارخأ ه الحر برض دق ناحبس نبا ناكو لاقأأ

 ًافوخو مهنم "ا اتال ىلا جو نأ بع ن و 5 فاخو هل مهم لاخ نبا هنم عنمو موقلا
 ةلولا دنع لزي لف مج .حاص ةيد مهاطعاو مهاضراو مهاعدف هنع عطقنيو هقرافيف مىلع هتيانح نم

 ءانغ هيفو ديلولا يف لئاقلا وهو هيقصو هعدب وهو لزع يح

 : كتيوخ
 يباح نيب اعيرص توه # ةعشعشم 6 ديلولا تاب

 : : ىنيطاعي ميركلا تاب * ءاتغلا يف
 بارشتو وسح نم هنهبلا امو * 0 ًاضو عيطتساال
 يباوثأ موقل اخ لدم تلو عا لتحل لانو
 تاقوأ دعب نم هعاوق تدص # لج 2 اه نم 0

 رصنبلاب ليق فيفخ علض ىورو يملا حبل ٠ ءانغلا * علظ هسأك اي 0

 نب دع د 1) ههرط و مو ىحبيل 01 و هيفو تاذب 0

 ديعس ىلع ةاطرا نب نمح ر لا دبع" لذ د لاق ةريهذ وب أ ينئادح لاق راكب نب 0

 لكاقلا لا هل لاتف هم دل يوكو صامل يما
 ناكو ناسو لباع 6 * ان لع ىخ اهيرشنل انإ

 لرد يدلل كلو ايمنأو 00 نأ هللا اخ نحر لا دع هل لاف
 بدج ىتتا٠. يف رسنلاك ينقلتمو * ارذلان م لاوطال ىناحي تو.س

 ةمتلالا ريكلا ىتع بدو * هلاك يعقأ موقلا فيلحام اذا

 برد ونب قانخ يل يخار انأاذا «* اًئاقمضلاب هرأاليصللا تصهو
 اال ترعأ را ل د ناورع لبقاف جر> تح نيفصلا نيب هفرطم ري ماقو

 را هلآ ني ترح فلخ وهو هرضا ىتان كاقف هل اريح ناك طوس يتئام برضف بلكلا

 ا ناب كقحأ كرعأ ديعسايهيا لاقف ينعي هيقل ةيواع. جحاملف يضريال اذا ماشلاب ةفلخ

 017 يأ دان مل وأ كاذ+و ديعس هل لاقف نيطوس كتداخل 0 هن دإح ول ناو امأ طوس قئام

 لاق دق ناحبس نبا ناكو لاق هلكوأ الودلك 1 ىمنل وه ةيواعم هل لاقف ةلبج نب رمح
 ناتهب 0 اطلاخ الئاقال * 00 ىعد تو

 نايف دورت ا كمل + ازقدا اسك يطاعا 0
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 ناسيبضرأ نمتئيس يتلاوأ * ةيفاص توري يرق نمةثييس
 نائسوب ناتو نياق 658 اج ليك مبا ايدل

 1 ا َتصقأ
 اهني

 سوس

 م7 ىح نب ىلع ةءاور نم 7 ةناملا ن م تجول

 احيرق ابلق حاورال امتع *« اور ى ارمغ ىيلخا

 أددبش يدوس رس ينادح #* ىدعسر س املعتلاغي رين

 ًاحدصاهِجوَو ةفع تعمح * ىمتملا ةذمل يدع_س نا

 رصنبلا ىرحم يف رئولا قالطإب لوالا ليقثلا نم راتخحْلا هنو نينخل ءانغلاو ةدايم نبال رعشلا

 ارمع ناو اذه هنظاو رصنرلاب لوالا ليقتلا نم ات نامحدل ةيف نا ةئاب َنِب رمح ركذو قدا
 نامحد ىلا هتتسن ىف طاغ

 م2 ةبسلو ةدايم نا رابخا 1-0

 نبا لاقو هبسن يف راكب نب ريبزلا لاق اذكه ةلءرح نب ةقارس نب نانو نب دربأ نب حامرلا همسا
 نب ةيذح نب ملاظ نب ىملس ن..سبق نب ةقارس لاو ملاظ نب ىملس نب ةقارس نب نابوث يلكلا

 نب نافطغ نب دير نإ ثيو ن, ن ٍصعا نإ ناييذ نب دعيني نى وع نيعوع قب ظيغ نب عوبرر

 انا ىنكيو ةيبلقص تناك اهنأ يورو ةيربرب داومأ دابر نب .ناللبع نب نسف نبا دعنا

 لاقفهرعش يفكلذ 100 ا همنا 1 ةدايمه ع نباناكو ليحخارش *انأ 065 لب ليقو لسح رش

 مجاعألا 5 ناصح يأو #3 ملاظ ىدحو 0 نأ ن اان

 نب ب ود ص 0 لاق را ا اك لاق ءاللعلا 0 89 قر

 نجم نب رايس نب. ىموم يربحأبلاف يار رفلا ريهز نب ىسوم ىن :د> لاق يرملا ينربخأو ديس

 اف لوش يت | ةئاسب 21 2 نبا يندشنأ لاق ىنزملا

 مهلا هيلع تطين نم 1 ا #« ملاظو عر ماللغ س لأ

 ةحاشب اهلح وةس ادد اهنأ دي ربتب نع الهف ةعدعتلا مع 00 زودحعاار 1 تا دل ه] َتلَثف

 لاقرب زلا لاقلخي عحسإ نه هناف سانلا يف رمت اهعد عا عاج نم هنإ تنا ينا ىألاقف برغملا

 هيلع دري ىرمضخلا مكحلا لاق تايبالا هذه ةدايم نبالاق املو ةملسم نبا

 متاركلا تاتمتللا كندلوالو 0 كيعس ديذ بانم موف كلامو

 مساقملا كب رثبست امون ىهدلا نم نم #خ مهر : نامهدعالاتنأ امو
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 مجاوتلا ,قورعلا امقست ءاقوح * ةبمر كل. أ جرف اف لي ىو

 سعاش ةدايم نباوةيبلقصتناكو اهديس دما هتحوزت ةدايم تناك ةيم ينيل دبع لبو ماجا ون لاق

 نب رمح هب نرقو ةعباسلا ةقبطلا يف مالس نبأ هلعحو نيتودلا ءارعش ن« مرضخم مدقم حيصف

 نب نسحلا انثدح لاق ةخالا: ناملس نب ىلع ( ينربخا ) ىلولسلا ري>علاو ىليقعلا فيجعلاو ال

 ا لا رض دام نبا نك لاقياعالا نأ نع سيح نب دمع انئدح لاق ىركسلا نيسملا
 0 دان ير أ < ةمأ نجح لع مدبب برضا ٍناكو سانا ةباسمو ءارعشلا ةاحاهم
 اهفدازو هلثم ةياكحلا هذه نافه يبأ نع ىلع نإ يحي ( انبخأو ) كنوجهفسانلا اوبعأسيفا ىأ

 فاذق اذ كنبا نيدجيتس ”# يناخي الو نيعمستساو * يفاوقلل دايم يمزن ع

 ىدسالا ةفلع نب دواد انأدح لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا يأ ن يم رخلا ( يتريخا )

 احر بلطت موي تاذ تءاغ ةدايم نبا تايبأىرضملا مكمملا طهررضحلا نم ةأرما ترواج لاق

 ا ف انما هلام اعاتش نيورلا رضخلا تن أ اب ةدايم نب اهألاقفامهاي اهوراعاف نحطتل الافنو

 هندكنأ ل يبأت تلمفل همأ عمست نأ كلذب ديري

 ايلإب مثا داع يتح كرظبب * ماظن تف سكنيف ادقدامأ

 ةباز يأ لوشو هب اهرمذك دومعلاب ا 1 تراثو حا حامرلا كدبضف عمست ةسلاح م لاق

 لاعتلاو احرلا اهنم تعزتنأ دقو هذا ىأل دعبف اهصلخم ةدايم نبا ماقو نينعت ىاناا ةاز ايه

 ار نب ىولغتم ةلمرح "1 لاق راكب نب رييزلا انثدح لاق ءالعلا ينأ نب يمر ( نرخ )

 : ا لوب ىذلا وهو طيطاثينثدح لاق يرازفلا ىدع

 هبات 00 ّدح * هشأ ءادغلل هن 1 ىم: «* هب تةدج يذلا ططامش انأ

 مف لوقي يرضخلا كحال ًانايبأ هيلع تدروف ةدايم نبا عم ًاسلاج تنك لاق
 0 هب تا دأ ةيناشانباتنأأ

 هذه تلاقف * يفاوقال دايم يعزنسعا * لاقو انج برضف عمدت ةدايم ا لاق ةيبلقص ةياشا

 له رهو ]سوف ةيرض و راصع ىلا: توهاوارشو تح نم. نأ كتاَح

 0 اميمالاو نيدح امهعرضأ لاقف يف لا ان أ د تصف ف اقوديع نكن : لو !مةدصاي *

 ةرادحلاب انيمرت انتعمتو حامرلا ر 000 ا رخو ةدايم اذا يهف تلقو رخ آلا نج ع

 لاق هبا نع قحسأ ن نب دامح انثدحلاق ىمم نب يلع نإ ىحب ( ينربخأ ) اهانتف قا يرو

 اهارتشاف لليمن هل لاقي هل دنعا هحوز بلك نم لحرل ةما تن اك ةدابم نا يرازفلا دواد 0

 يملس ىنبل ةءام يهو ةحيلملا اب اوح.صو اومدق املف ماشلا نم ام اولبقاف ةقارسس نب نابوث اون

 لاقف اهري_هب يلع لبامت ةسعان يهو اهلا ىماس ينب نم لجر رظن ةعذج نب ملاظ نبا لحرو

 ةدايم اهب بلفف اهريسب ىلع ليمتو ديمت ةدايل امنا مكيبأو لاق نابوث اونب اهارتشا اولاق هذهام

 ىلع ىعري يرخالا نم هيدب نس معا افا ثثرلا نم ةنرو لالضلا نم ةلض دربأ ناكو

 رد من الع عقوفهعم لبالا يعرب ةدايم اولسرافدريغ ءافرظ مهلك هنوخا تا هلو هولا
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 مهم الو تكسي لمط هولأسو دربالتلاق كنطب ىفام نمل اه اولاقف !ممطب اهسقأ دقرلبحالا اهب

 نابوث ينباي مكليو ىملس ونب تلاقو دربا هب ر ةأف احن امغدف امالغ اوأرف حامرلاب تمر قح

 حامرلا دعب تءاش هنف .اهودنقأو اب اه اونبف ةدايم ريغ هل ا هللاو اولاقف بحي هلملق هول

 الوىشيت تمر ام قدص ةآسجا"تناكو نهرحلاو هان لوأ تناكو دربأ ىب ريشنو لا |

 ةدايم نبا هناغ ىف ىدسالا مهج نب نه رلا دبع لاق ليس الاد

 اهيابش ناك ءرملا بايش سيل * ىلمن ةلياحتباش نا يردعل

 ايام ولا لدعربا © ليا ناجساءا رك ردا مو

 دراصلاو دراصلاينباوملظمهنا كلذو نايبذ نب ةزازفو نزامينب ام ةدايمنبأ ناكو دواد وب أ لاق

 هدامم نبا لاقف ةعاسلا يت> هياع مهوبلغو ملام ودا 00

 الجرو يصخلا ةصاقم الخ * نزام ةعامح ىلع ندروالف

 الاخ عيبرلا هاطخم رحش * مهسؤر ناككرأ يذه اولظ

 هيلعدري نزام ّ نه ل>ر لاقف

 الحر تمعز 5 تعم اله * لبهن ةلط نبااي ةئيْأ نب

 الاطبالا لزانت ةاسفلاب مأ * لبن يصخب مأ ةديم 1 ا
 الاتق نيقلتل لاتقلا ينبت :* :نزام ةعا> ىلع تدرو نلو

 كلذب أوبقلف ربيخو كدف نيب مهزانم ت تناكو رمعلا مهراشءا ةرثكل ةاسفلا نومسي ةرم وب و لاق

 000 ةدايم نبا لاقو 5 2 5 هريخ ىف ىلع نإ يحي لاقو ردا مهلكال

 ينك سم قدح نايل تلص < ىو تامر انآ

 كوكل نيدو كا !انرفت ع ىأ ىيغو ل
 بسن رخشي لاقةذايم نبا نأ ىراز ةلا دواد ينأ ن 55 نع دا نع هريخيف يلع نب يحي لاق

 مجملا يف همأ بسأو برعلا يف هيأ
 ماعلا .هيلع تطبن نم مركب: # ملاظو ىرسك نينب مالغ سبلأ

 ملاظ نباو ماظ دع تكحتو, * ةنلت وناك سانلا عيمج نو

 معاجلاب .امادقأ ىلع ًادوحس :* ا ةعضاخ سانا باقر تلظل

 انقاو ةدايم نبا ناك لاق ةديمع 3 ع ذامد ناسغوبأ انثدح لاق ىعازإللا دمم نب مشاه ين ريخأف

 قدزرفلاو لاق هدعب ىذلاو تلا مك ركذو * ةماتب وناكسانلا عيمح نأ ول * دشني مسوملا ىف

 بحاص دربانباي تنأ لاق مث هيلع ل اقأ نيتبلا نيذه عمس انقيتح رد ةعامج يف هيلع فقاو

 سارف انأإي هف لاقف هيلع لقأف كب ذكي يف كنم كلذ عمس نم بذكو هللاو تيذك ةفصلا هذه

 كيلا امبءمضأ لاقف هتيوار ىلع لبقأ مث كنم اهب ىلوأ هللاو انأ لاقف

 مواد نباومراد. يدجم تئحو # ةماتب وناك سانلا 6 نأ ول

 مجاجللاب 'انمادقأ ىلع ادوجتس: « انك ةعساخس 'سانلا ب 5-5 تلظل
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 ا
 داما :*دح لاق ىب َِّ ) ا ( ا.هلحناذ يسرا يدمو فر هباحأ م ةدايم نبا قرطاف لاق

 ناكو 2 او طرقو نابنوعلاو ةدايم ناو ادو مهو نايوت ينب 1 لاق دواديفأ ن 0 ا

 قارعشلان | لاّقيو يماس يبأ انا شر نب كا تف يماس اعيمج ل نيرعاش ضارقو 0

 ثرحلا نب ديح 01 #ه هريخ يف قدس لاق ريهز مهدج لبق نم همامحأ ن ع ةدامالا

 نأ ةدايم نب غلبو اريعب هل ولك أف ماظ نب يماس ينب ىلع ةحيلملا لزن ريهزنب تمك نبا ةيقع نأ

 هيلع درب ةدايم نبا لاقف ارعش كلذيف لاق همقع

 رحاطاب ةون ةبارق الول * اقداص ٠ برب تفلحدقلو

 رئاع مالك ن٠ لهانملا درت * ةروهش.ةودك ةبقع توكل

 1 ةيقع هل لاقف ةديصق صو

 0 لاخلا ركذو * الاخ تح يأ امولأ

 دييعلا مهو ةحسم مهماع * الحر يملس نم تدإق دقل

 ةدامم نبا لاقف

 1 لاخلا تنأف * الاخ تحبق انلاخ كن نا

 ديبعلا كدتحم تنأ اموبو #* رح تنأ ةنيرص يف امويف

 ديرطلا دبعلا هلام لك أبو“ * اناوه ىتاي نأس انلا قحأ
 ناكو ةيحالا ليوط اليوط قلخلا مظع اطبسر ملأ هدا نا ناك لاق ةفرك ىتدش قحسا لاق

 ع تعءمس لاق ودول رو (لاق)هنم افرع تى لأنك لح نه توندامأ رطع اسابل

 ةغبانلا نم هموقل اريخبناكو مالسالاو هي ةيلهاحلا يف نافطغر ل حامرلا ناك لوس نافطغ نم املاع

 1 ينثدحو قحسا لاق تام يتح الاضم ن نعل يذم اما ةغبانلا ناكو سيقو شي رقريغ تع ل

 عربا يندم حو قحسا لاق ءارعثلا هد ناك فاح نأ الا نا نايبذ ينب نأ د واد

 1 ك1 كرش تكلعأو هللاو ةدايم نبال لاق املع ناكو يرازقلا بدنج نب مساقلا نأ يرازفلا

 ضرغلاهبىمرت كريفح يف ليتك رعشلا اعا:يدتح نبااي ةدام نبا هل لاقف طقسلا ريثك هارال يناف هب

 لاق ةبشأن برم انثدح لاق يروا ان ردلا دكف نب د ار ) دصاقو عقاوو علاطف

 م رع لاق نيحهانع نويف لخدالو مه نب ةمتق نامز كردي ل دهعلا ثيدح ةدابم نبا ناك

 نب ماشهم رو ناكدع عاش هنكلو نافطغ نم ابل يلا نا صاع ب نء.نوشلملا

 هرعشب جتحي 5 تف ةدايم نبا ناك لاق يلع نب يحي 0 ) روما نمر لا ىتبو كلملا دبع

 حدمو ناملس نب دحولا ديعو ديزي نب ديلولا ةبمأ ىف نه حدمو ماه ع ا ينب حدم دقو

 يثايرلا انثد_> لاق يعازخلا دمم نب مشاه ينرخأو ) ناملس نب رفعجو روصنلا مشاه ىنب نم

 تملعأم حامرلا يمع ىل لاق لاق ةدايمنب حامرلا ينخا نبا حامط (يرخأ )هلت

 لاق هناف ةئطخلا تأطاو تح ىعاش ّ

 2 هناملظ هب 1 ان ه ص اس يما س نه نالح سم افع



 تاقف بطب هتاطاوق هتيورالو هّتنم.سام هلل وذ
 د هناملط هب يدع #2 ايواق حيصأرود.ملاو شعلا ًاوذف

 ( يفر كا ( ذعيح عاش تمل فهرذ ا هناملظوب يشع #3 ةئيطحلا لاق دق يل لبق اتدعنأ املف

 ناك لاق سرض٠ ن:ريهز نب ىموم ىتدج لاق راكب: نب رمزلا انثدح لاَ ءالعلا ىنأ نب سرا
 ناش عرج اا يي كلل نا ةدان ايي ل اد نما حامرلا

 هحوزف ماشلا نه لحر هيلع مدقف دج اهج وز الو «ريثعا دع 5 ملح اجرت هولا

 اهيماشلا جورخ دنع اهلا تر ظن اهؤاسأ اهاناف املع يتاامو هتيارذ ةدش ةداي٠ نب ااملع يتلف اهايأ

 جرخ اماف بحل 000 اتناك اكل وارووشم انجالو امرا الاخ اهمال 5 كاملا
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 اريص الف اهعريصلا اماف لييد # (١)ردجحم أىلا م

 ا نم نإباوب قاغأو * اهرازم يخارلا ىرمدب تلزت اذ

 ارفع اعرد ا يورد كايرب * انهو. جرد حرلا ينيأت لهف

 ايفان يف فدازو ري زلا لاق

 اوزي قحف تحوا د28 ىلا + ردحيج مأ ايندم رذن ناكحولف
 يس نم مالعالا ىرذبىفك * 0 3 رتسلا يظنانالالأ

 06 ءنلط قتلا كمل 1 # ردحح 1 0-6

 ارماهدعب مهل أروع ةياذب * قحهم نوعس ذا يعوقل اره

 لوو ح لوقناك مر هبيامر ومالا ن* مهب كني ايل لاق

 لوس ثرحلا نب ديح ن عه نع قحسا نب دامح نع ىلعزني ىي ءاورام ىلع ةديصقلا هذه

 اركذلا عج ريىوطاو يحدأب كيلع + ىغوا لثم ةعول لد ال آلآ

 ارح هنود لعشم قادر ناك + قدا لع ءاوزلا ىولأ ة ةيشع

 ةرم نبظيغ نب عوبرب نب ةع را 0 رجح ماو | نب ديح لاق

 نع ءالعلا ينأ نب ىمرحا ينربخأو هيبأ نع قدحسانب دام انمدح لاق ( يلع نب ىي يا

 م يب نه 0 مآ نا يماعنلا طار نبرب> نع ديدر نب بوهوم نع ريبزلا

 اهجوزن ديلا كلذ ريغ نم الل>ر اموري ا فاغ ايلا ةدامم نب ريصم هغلب اهاأ ناو لحر ىنب ََس

 هودرف هتبب لَهأ ةكردأ يح ةدانم نا انف ماشلا ىلا اهب جرخو اهادهاف ماشلا لهأ نم الجر
 الو ةد.صق لات ا دحؤلا نه ٠ ملكتي ا

 1336 ديزل هلا انه لك اسود 8 كل 1 هانم يبيلخ

 نبا نال يف ذاغالا يفام حصالاو ريعم مأ طفلي حيرصتلا بحاصو هباتكيف س ءاور تيلا اذهو(١)

 0 ردح ما لعلو سب ةدايم

 03 ن1



 )م٠ة(

 0 هك ماادإح يذل نا 2 اهدوري ككحا ءاع لع امأ

 اروغلاف نا كاذ : نع ل هيلع د | طم زاحو تزاح دق رهغلاو

 ارضخ> ىوللان ا تاكو كلحاو 0 اهلعأ ن ناح له رعت تنلايو

 ةيلاملاوبأ ىن ”دح لاق بيش نب , هللأ دنع ىند ديعس 2 ىنثدح لاق ءالعلا نأ نب يراطانرخلا )

 ندحلا ةيلاعلا ينأ نع تديش نب هللا ل.غ نع باعث نع ناك ال1 ىرحاو تالام نحط

 يئافطغلا نامع نب دايز ينثد_>ح لاق يسعلا بهو نب رمت ينثدح لاق يرذعلا يحايرلا كلام نبا

 ينارعإ اذاف ءاونلا لوط نه انض رعف ةئيدملا ةالو ضعب بايب انكلاف نافطغ نب هللا دبع ينب نم
 ردحج مأ نعم ربخأف ناكملا دهوك 0 دا هللعأ يني لجحر م 2 ترعلا رشعماب لوَش

 . 0 لق اك ردا ءدس يرحاق تلق دربا نب حامرلا انآ لاقف 3 نه تلقف هيلا تثحف ينءعو

 اهتعأف .اهنع ينغلب 2 ف اياع تعادل ع وح او يني تاكو حاف نرقع ن نه ردحج

 ةنس لاخلا كلت ىلع تئيلف ريخ وهف هللا يضقام ت تلاقف دودّرم كملع لضولا نا ردحج ماي تاقف

 نم انراد تند نا لاو ىل خأ 5 1 ا تلقف ًاديدش اقوش اهلا تقتشاو اودعامق ةمجن مب تبهذو

 0 نك وأ ًاديأهتضقت ال هندر نال اب لصولا در نا اهبلا نباط الو اهنناآل ل

 01|! اذاو ليوط قرأ دنس ىلا نلزان نحسب انا اذاف يلع تودع تيما اهلك وجر 0
 ءاحام ت 2 كرح الا 3 مو امادحإ تدرف تءاسف تئحف نيتيللا نيب دحاو ءاسك ىف ناتسلاح

 5 نل ار لع كلتح ىلإ تاعف كي و انساف عطقنا دق هنأ الا اي انك ام ايلا حامراي كب

 اذاو ًادبأ هتضقنال تلعف ىه ناو امن و يفي ل درت نا اهم نياط الو اميالر اد ردح ماب

 ]| تلخدف تبيلا مدقم لخداف اهخأ ة ارا تلاقف ردحج مآ ةنكأسلا اذ 5 اخ ةأرم !ةددلكت لا

 ىلع بعنف بارغ ءاح تزرب ةعاسف تزرب دق يه اذا مث م اليلق تندف هر>ؤم نهتلخدف تءاحو

 ىنريخأ الا هللاب تلق ين ال تلاق كنأشام تلف اههجو ريغتو تقوشو هيلا ت رظقف قربألا ل

 مث ىفن تضيقتف دلبلا اذه ريغ لابالا عون دع عمت ال انأ يق ربي بارغلا اذه يرأ تلاق

 مهدنع هقكفش نحا ىلا تحورت من اهدنع تقأف 0 ةفاع تدب يف يهام هللاو ةيراج تلق

 تلاقف. مكللا تاقف بدهذن نبأ حامراي كحو اهخأ انها: ىل كاقف ايلا ًايداغ تح نيهوب

 نم ءاشلا لهأ نم لحرب تلاق كحيو نع تلقف ةحراللا ردحح مأ تحوز هللاو دق ديرب امو

 تاقدارمسس برض دق وه 3 مهملات ضف هلاتامح دقو 0 امطخن ماشلا نم مهءاح امي ل اهأ

 تاقف ام بهذف اهلمتحا هنا مث مْ امايأ هللا تدعو هتثدجو هتدشناف هيا تساحف

 بدصت نينمآلا ضهعبو انلع #* بون" : بوطخلا زا

 2 ماقأ ام مقم ةم نكلو .* حراس ةادغلا تسلل انتراجأ

 براص نامزلا بير ىلعروبص #4 قاف رك ل اه ىنياأست ناف

 نالوالا نانببلا امأ اهنانعا اهذخأف ةدام نبا اهلع راغأ ةنالثلا تانمالا هذه نيسللا نب ىلع لاق
 وهو دحاو تدب ىف ةرقنان رضتحا املامطاق سقلا ىصال امهف
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 تلد ماقأ ام مقم ناو * بو2بوطخلانا 520

 ىف مالسلا هيلع بلاط ىنأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ هب لثمتو ةءاهاجلا ءارعش نم ىعاشل ثلاثلا تبلاو

 ىلا عجرتو الق ةدايم نب هلقتف بااط يبأ نب ليقع هيخأ ىلا اهب بتك ةلاسر

 بومن قارفلاب ريطو ءايظ * ردحج ما نم ليخلا تاتناب يرج

 تبل بيبالاو ىليقريطلا اط "* تنيف تفاعو ع

 با ع مل نأ الا نيعيمح # هذه دعا ير نأ مارح تلاقف

 بواقهياع دحو نم عطش * كلاه براق اريصص انتراحأ

 تردف تعحف لاق ديبلا اذ م ريغ دلب يف عمم نأ الا ملك يف تعءطو اهلط يف تردحتا مث لاق

 ماكأا لسفت رادلا ىلا ام لسرا هذه كبايث لسغتال كلام لاتف اهحوز يناقلتف 006 مأشلا

 ىنيءاعأف ءاح اذا و ,اك ردحج مأأ ت تلاقذ بايثلاب ةيراللا جورخ نانا تو يفا مث

 0 أ ىو اما داع 50 تنك دق حامراي كحيو تلاقفبايلا ءارو ٍردحج مأ اذا

 لوقأ انأوتفرصناف ماقملا اذه نم كل يحتسأ يناف كترقع ىلإ فرضنا هنعاتتماا تفطر 1

 كس وص
 قار ُّط نق م انعمو 3 رددع>

 ارفع ام ودل كالو دع
 ارذفص ىعحرت رادلا تنتاام اذا د

 أردب ةلل تفداد ايرثلا دادع *

 ارهغلاف نادت نطب يداوغلا ىتساف *

 اردرامكم لرتال نه نئانر

 اريص الف اهنع ريما امل 15 را#

 أردن قنع يف فدا د ىلع *

 اركذ ةح زان يمو اهم 2 2#

 اردغ [ط يو ا نالخا ر ,دغ اذا 2#

 كدعضطب وهو ةدامم نءلدوا د 1 يندشن ألاق هنأ ع

 ريك ريغ رود.م لا ىلايل »*

 ريحته تعد 207 نامهسل »*

 ةداب م نب رعش 0

 هلك ماشلا يلاجرذ نيحلاقو ينححلل هنأ يم



 6 ءالحال ينغ ءالح دع 0 لع عدا 5

 د
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 يريدعو ةبش يذ ن٠ كريذع دا و تااقو

 ريرط نيدللا يف 9 يباقل ادصقم ىهدلا حرببام ىوطا تم دع

 روشنب اهدعن ىب اق مهد فقف * ةنوه دحولل تام يبو ناك دقو

 نكرر و [رسن رك ذب وجو را رع كام هللاو ةدايم نإ تدك لايف كك[ ام تلف لاَ

 لاق ير لا ) 0 ) تعمس (م .هلك اذهب ناطيشلا هقطن ف ريقف ءالجال ينغ ءالج تلج اهناو

 مْ ًانامز اهحوز دنع ردحح ا 1 لاق ريسهز نب يسوم يف :”دبح لاق راك, نب ريبزلا ا

 حضن رايس( فربخأو) (1)(اهوبأتامدقواهمتوخ ىف لع 0 اهدلوتامو اهحوز تام

 ع تلاو 5 أ ينتح رح لاق كلام كحن و هل تلتف سس وهو ةدايم نبا تمقل كاق رمل

 نيباطربرج كمدت يو امدح وفاه قاو رتدشغ يتح ير 5 ك | عفشاف قاطناف ينملكتال

 يبف ةدايم نبال امس تبع هك لا هيلع جح ف هب مطخم نا دن رب قدملاو ةبالصلا

 رايس لاق يسوم لاق هنار الواهارالو هتلك امةللاو الو تش لق كمدت هن ىتلت ناتكفع هر

 مهنم ازوجي املا تئعب كلذب رايساي كنريخال هللاو اما ىل لاقف اع همر 5 ىلركذا هل تلف

 امتلسرأ مث يتقان ىلع ىلحر تيقلأف لع نم عار ام هللاو ال ت تلاقف لاجر نم نير له تاتف

 اشارف يل ت تقلإ دقو تلجد يح كاداالا ناك اف ةقانلا دقات تاءج مت مهتدن كانط يح ا أ ى

 ةعاس انئدحم مث لاق همدقم ىلع نيبرذ آو شارفلا زمت ىلع نيتداسويىل ت> رطو امومطم 7

 نم نارفعزااو ءانخلاب بوض# سع 2 تصن يه اذا مْ هنواللخ نم نرلا امدح ينةعلت اى 5-7

 اا الو ف ةتفلاام يدي ناب هحنوارف داق هن اكو نسلا كلذاونم تنخاف حاقالا ناب 1
 1 الو رابلا ردص كلظأ ده كيلع هللا قعأل ةدام نيا لف ل2 لت تلاق ىتح يم»
 001 فرط ةواحوب !اهجوز تدق ابلك موي رخأ م م ناكف لاقةركللا لوأ يف يننا الا
 ير وظنملامىرا زفلاةحلط ن نب ؛ مكح ىنثدح لاقريب زلا انثدح لاق( ءالعلا يأن ب مر ري )اهني وين

 لاق ليب>رشلا ابأ اب وه موي ىأو هل ليق هدلا نم يب صم موي رضقأ عال يبا ةدايم نبا لاق لاق
 ىنثدحم هو هب تيتاذ 5 يل تءدف اه ءانش تسلحف ارك رو هق تح موب
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 ةولح ةباشاذاف انساك ا هب اذاو مغلا عم كيقم نا و صضيبو دوس ناسا ند مع ةر ارقلا يفو
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 :يدح لاقر
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 تضف ايف تمرغف ةيان> تدنح لاق تلك نم لحجر 50 يزازفلا ةحاط ن ,مكح 2 ل

 لاقمم ينناعأف ملاظ نب لن قدح[حح نراب تايجر 81 0
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 هلوق ةدام نا اندشنأف سل ىرتشملا دعا نت رخص ةدابم .نباو ينم
 لباق نود نم كاقلأال دعال * ىنناو ءاقالا كنم يننونم

 ل ملا انأإي ازملا ندح كاراو ريطلا ميو تنافلا وحرب كملا بحملاهل لاقف رخد هيلع لقأف

 تاتف يدع 3 لاق ةدايم نبا هنع نم عاف

 هعفطو هدرت ةينضم * حدو الامس لم .تاربدفداص

 ةرّذع وأ لاق دقو نيتي رضالاب خطلتأال هللاو ىدع ايأن ىللاقف ليسلا رد يوريو
 ةتلاوت سا طا باسزاكو 2 هيمن نأ هم ىذا دساا وه

 رخصديلا رحي لف لاق ه هركيام عم هنأ فاح هور مأريط يأر اذا لوقي ريطلا مي هلوق ريبزلا لاق

 مث انامز ايجاهم اناكو يرضملا 2-5 هنأجاو نيترم رضخلاب خ تاملعأال هلَوَص ينل اناوح دنحلا نأ

 ريب زأا انثدح لاق ءالعلا ينأ نب مكحلا ( ينر رتحاق) مكحا هحلاصف حاصلا هلأسو ةدامانإ 7

 ينالوخلا مثيياغتلا لوحالا نب ن+رلا دبع نع دير نب بوهوم ةملس ءذبا :وتافح لاق راكب نب

 نإ يشأ رم ةداع د ا وفلل رجعو مكحو ةدايم نبا نيب ءاعبلا او 7

 هلوق سانلا نم ةعامج يف سو هيلع هللا يلد يبا ىلصم ىف دشنب وهو رمعم

 رحح قرب نيبو سانكلا نيب #* ردع مل امن اك رايدلا نمل

 هلوق ىلا يبسأ يف

 رحاملا تضيف .هب رازملا 3 * اقرا امشت ملأ يبحاصاي

 رقوملا ساهدلا ف دقملا ضب # ادمصمتابوهيقرأتب دق

 مكحانأ لاق 2 هل لاقف هسأر هبلا عقب دشنملا | يأ كسأر يلا عفرا ةدام نبا لاقف

 تع اذامو مكحدل لاقف رعش ةمورأ يف الو 0 يف تنأأم هللاوف لاق يرضخلا رهعم نبا

 كحيو لاق دام نبا انأ لاق تن :أ نمو كح هل لاق ترقوأو تسهدأ كنا ت تبع لاق ىرعش نم

 كل | تدج وول لاو امأ ةدانم امهربحي نيدلاوهللا حمف كما ىلا تبستناو كنا نع تبغر مف

 داماس !راتمتالارببخ تا مليناف ىراَش او يساهدا امأو ناكلا هَ عا رك تش[ 5

 كيلغ قبأو كل ًاريخ ناك اذ 8 نع تكح ولف ك.وق لاحو كلاخ تكح نا تودع امو
 مهارب ,ان هللا دع انثدح لاق يزل اوك لاق يم رحلا 60 ءاغ نع الا اقرتفي مف

 ك2 نيو هدام نبا ني ءاحولا جاع ام لوأ لاق يرضحلا ة رض نت ريمع قدح لاق نحملا

 دلو رضخلاو لاق براح نب فرط نب كلام نب ةيلعث نب ةملس نب شاحج نب ربق نب رمعم
 ١ ملل اومتف تقل جرخ كلذكو ةمدالا ديدش ناك كلام نآل كِلَذي اوهس فرط نب كلام

 وهوو رمح نب ةدعاس ع نب ةلواعم نإ ديزي نع نب ةحسوع نب ةماس نب ريمس 0

 مكح ناكو هرعش نم عمس راد راسل سرت مكح ىل 1 هاما | لقاك رهين لك
 ]|| لاق مكحاب امهتلق نات ىنحتأ دقل هللاو ةدايم نبا لاق مث موقلا ةعاج اعيج ادشنأف امنسأ
 2 ةلاق دب هلع هديزيال'اَز | رهكلذ ددرب يناجحأ دقا هللأو لاو ناب الا يرعش نم كححأام 0

22013535 5 [| |! [1 

7700 

 ندق ونا عيدا



 دا لح تر

 همز

 لوقتو اهبول نيب معان نيح لاق اه ني ىأف
 لقعيلسدلءأ ناوسنلا ىلعانسحو * ةحالم تديزأ 20 هللاوف

 لبع امهفدر ناو افل طرملا ىفو * ةداغ عردلا ينف اهاوث مهاست

 ىرعش يفام وأ لاقف ينابجأ دق ةدايم نبا هل لاقف نيتيلا نيذه ريغ كبحألم وأ مكح هل لاقف
 كلوق كيلع ب ع و ىناف مكح هل لاقف ينانحأ دقا لاقف 0 كجأام

 هلقاسأو هيعش يلاعأ دجحو * 8 ناير رودمملا حرب و

 لاذحلا نك ا لاقف هيف عضوه ريخوهو هطسو بكرتو هلفسأو :هالعال تقلا

 لاقف * زحرو ضيرق موي هناف * لاق مث ردهو هتقان لحراف مكح بضفف ارئاجو ايصخم ناير
 حابرلا لاق مث ركبلا طغب امنا لاقف حام راي رده 6 ندها دام. نبال هزه ينو

 زربف سمحالا قرطل ( نيو © رك له ارك كن داكن ما # زحرو ضارق مول هناق

 ىلع عزتي ةيدابلا لهأ نم الحر تءءسو ريزلا لاق فزن دق اضئاغ اركان وتب دبري ريبزلا لاق

 ْ زج ريو بيلق نم ةريثك هل لبإ
 افيلح اه رحبلا نكي وأ * افيسح نكت مل نا تركن دق

 ينثدحو يحما لاق ريبزلالاق !بنيب يجاهتلا جاهاملوأ اذهف ةرمذ نبريمعلاق يحمنا لاق ريبزلا لاق
 دلع 3 ليقع نب 0 ىرضخلا مكحو ةدايم نب ناك.لاق يبراحلا ناعبض نب نمحرلا ع

 تاضففةالوم اهم تن داكو ةيرملا ناسخ تن اا ىلا نوثدحت اعيمح 5 نيلا>تم نيرواحتم

 35 مأيف لاق ةدايم نبا ناكو ايضفف سامو مكحلا ىلع ةدايم نبا

 رص نان اع تملا ردحج ما 7 يرسم تفل كلا

 ارض يوللا نطس تاضور كالهأو # املهأ نلحم له. يرعش تبلابو

 اهف لاقو
 اررخلا نينعالا الو [اهتفاط 8 تنضوو راها سمش تدق را

 مح ىلا سان يصوامنا وم ىرضخلا مكحو ليقع نب سامع لاقف تانبالا

 ارمخاو بيلالكلا الا تيقل الو * ردحج مأ اهربق يف تقوع الأ

 أرفص هناطي روشحالا دازاا نم * هتنخو اهل ادع تنولا

 ارشقلا كئباخ.تقاذوأ كمك أ * ردحج مأت أر لهيرعش تيلايق
 ارفد تقتساام اذا حامر ما افق * تأروأدربأغاسرأترمهبأ لهو

 ارمغلاونايز كاذ نعلسف ادع * تنداحواحاقتل ترض دق رمغلإابو

 ليقع نب ةفلع اطاق لب لاقيو ةفلع نب ليقع نب سامح لاقو

 ا ارقص نكي ملنم ةامرملابرصقي * اما سفانطلا اهنع اعضت الف

 ضرم» لاق دواد ينأو طاير نبريرج نع هسا نع دامع نع تنللا اذه عم يلع نب ىحي دازو

 نرخا تدب هدعلو 2202 قولا نم 0 نيغ 34 يا ةدايم نبا ارقص نكي نم هلوش 1



 (ةح)

 . هعم.ريبزلا هوري لو ىحي نب يلع ةياور نم
 ارتس اطنيغ فدك ملو دحب * ةوقشو اسْؤب قلت ملا ةمعنم

 : : ةقلغ 2 فام نإ( ناقف. ا > اوكا
 اركو ذختم للاب نكصلو * حدب سيل رقصلا نا ام

 | مك هموط رخق وف تلا ليالا اذا # هحاس ني-حانحلا نيب شرتفمو

 1 فا فاحح ةليلو # هما ةليل دعب أرقص كي ناف

 ارش اهبطم ن٠ تفاح - هاذا * 1 كدي لع فكك ع

 اا 2 نهلعر ىلا ت تاسراف ارض ةفلع نا لع بأ نكد ,اعأ ل نع ةقلع م انا

 : دام ٠ نع هربخ يف ةصا> يلع نب يبي لاقو | م بهذف لح ىلع اهل تحاف اليل اهانأف فاجح هللا

 ةرم نب ظيغ نب .عوبرب نب لاتق ىنب نم الحر ناك دانا نب فاجح نأ دواد يأن 3 3 0 0
 يب نم ةأسعأ يو ام مهتيو 0 نب ةملع هنبا مأ يهو ةءاد نب ليقع ةأسعا ل ثدع ناكو

 نم ليقع ناكو 7 ناقل حار و 37 اط لاه نالت نب ثرر نا ضغن نم راغأ

 عج دانأ نب فاح> اهبرق لك ةيرق يف اهلدحو ةلاهاب اهنهدو 3 يو نيد اهطن 0 ا

 ليلا فوج نم ليقع ماقو ليقع ىلع اهبلاو تدعتساف كدفب اهحرط يتح اهاتحاف اهانأف اهنينأ
 امنع فاح سنخو 0 د يدعو هتافات رادو ادد مف اهرظنو ةوشع دقوأف

 هيقاعل ا الحر ليقع ناكو لع تا تهذو تربك دق ين 0 نا لاقف.يلاولا يِأف

 هلوق يف ! ع فاح رمال ل.ةع نب ةفلع ةدايم نبأ ريعف لاق ناو ص ىنب رهص ن. هعضومل هعنصامي يلاولا

 ارّدص هل فاك فاحح ةللو * ا ةليآ دع ارقص كي ناف

 ةفاع نواع دقو ىرضألا م ىفو ةدام نبا هيف لاقو اههنب ءاحطا لو لاق ١" ا 1 . 0 كليا )انام هز راي ودل ون اواوملا# ل ننن نايف نود فانا نانا ا يرام اون

 6 ارملا تاسن نم 3ك ىلع د هبراو ىن* يرضخلا كر دقل

 ةقلعل لاقو

 ايلطاورزِطلا تبرشزا * ابوذك نكتال ليقع نبا

 انونذلا ُك تي الهد د انيطلا ء.شوديز ل وش نه

 احوضفمةفلع هنععطّشاو يرضألا مكح نيبو هنبب يجاهلا جاهو هيلغ نأ ةدايم نبا هئبلي مل مث لاق

 ةاحابملا نم ةفلع نابو هدب ناكام ةعف ىلع ةدامه نا اهم باشنب ناك يأ ردع ما تنامو لاق

 لاف هل اهاعف رام هل كلاش لحز ينب نه ل ار ٌقح قدصل رف هل تعدو

 رابع ىدحرلا ىلإ اهان- ىح * اوقدسدق موقلاناسسحاتتك ام
 اثر 7 لاقو

 امرحو هاضع ن رم لاب ريغ هب د دحاو تيبل رودمملا بعش تاخ

 1 يدص نمىنءاذامو #* ردحح ب ىتلتا نا' تين

 لوطم ءانع ند ريخ لخعاالو د ةويمد ةأيح نم ريخ تومللف



 .(ةالز

 هرك ذو *ىم عنب ةدعاس نع مهاربا نب هللا دبع ينئدح لاق ريبزلا انئدحت لاق يمرخلا ( ينربخأ )
 ءاحو اهب اففاوتف | ب اققاوتل ةنيدملاادعاوت يرضألا 0 ةدايم نبا نأ ةياحأ ٠ نع ضأ قحسا

 تسود 0 اولاقو مح ةفقاوم ن م هوعتت ةدايم ن نبا يلا 537 ند ماه 1 نشل نع رق

 1 0 5 ناكو لاق ناسللا ثدي لحر وهو انمتالاخو انأردو انتاهمأ مشيف 1

 زااركذو هقلي ]ف 4 1 أعدعس ةضراقملا ل اق هب نءحسال هتففاو نال هللاو 2 1

 0 افلت وم ا عجس حرص مالك الومو أظلم ا حل هنآل هيف ةدئاف الاثغالاب 00

3 

 كندحالو * اعانم راحال * اعاد شين دحعتا * اعادس قتعحاس لّهباوهلوقهملسأ .نم نأالايفاوقلا

 * اشاشم كنم نقد الو # اماهدا كنثهدال * اشاطب كتثطابنئاو * اعايضم بسال ه# اعايه

 امث هنود وهام ىلع هب لدتسل هتركذ اعإو هلذرو عجسلاثتغ نم اذهو * اشاشر كلوب "يحي تح

 لاقف هيزحرو لاقدرك ذ تنغلأ

 ةلوأ تنأو وللا زا ف لس ثنا مولان ةسمأي

 هلششي كابا يراحاذا ناك * هلبم ادعي اقانس تيراح

 هلذناو لجو رشاش اف لما كا ل1 2 يك
 هل دمىزاخلاتبهل> دا 1 نقرا ف فعلا

 هلي هجنأ اذا ايوثا# .هليرسي . هل لايرس  موللف
 : مكح هباحأف

 رضتعتناكولوشلاعبتلو * رمضت تناكا ما ريح يتلانبإاي

00 
 زب زا انيدح :لاق يع ربا ( ىرخأ ) امحاف رافد اب ركلل طقسا دج كليو ةريثك زججار 0

 جرذ 0 ١+ نم تيقل نم ضمإ ( ينيخأو ) لاق مهاربا نب هلا دبع نع

 مكحلاقف هفداصي مل هبال وأ هنع بيغت هنآل امإ هقلب مف دعوه ريغ ن م مقرلاب ةدايم نباءاقل ديرب

 معدلا دقعالا رارف لثم رعصلاب * مكح نم ءاطقرلا ةدايم نبارف

 مقرلاب تحس دقو ينم رف #* و رقأ يف تحبصأ

 2 5-2 واح ؤحم ةداسه نبا لاق هءاحأ نع هتياور يف قحسا لاقو

 لباق نود نم كاقلأال عال « ينناو ءاقللا كنم ينن ون
 هلوق وهو ضع 9 ام. انهه ت ركالف امادقتم تاسبالا هذه 2 يضمدقو

 لئادبلا كالا ن. ديدجي انل «ردحجمأن ءلصولاثرتنلابق

 لئاسرلاتايفخمالا دولا نم * اهنبو ينيب ناك امم قس ملو

 لضانملا يمرك امي تيمر * ةدقروا> نهتومتتسااذاينإو

 بيوع 2-50
 لحاكملاوش> نيرذياهعمداو .# اطوق سناال ءايشا لم سنااق

 ( يف يقاءالا ) ١



 (ةم)

 لواط ألا روهدلا مايأب نيحر # هناف ريصقلا مويلا اذب متم
 يناثلا ليقثاا نم هنو مجنملا ىحي نب لعل نيتييلا نيذه ىف ءانغلا

 (1)لئاوزلايرتعدودق تحبسأف * ةرم لئاوزلا يرأ ًارمأ تاكو
 1 الو تر نيوز اوم تداعو ع اهطرش نم وهقا نوح ثلطعو

 تقلا لوط: وهو  نإللا نع نم لمعت رثؤ تاعزرشلا
 ىلهاك دتشاو سعشلا تان ةيمبو # نزامو رد نيب نب لح اذا

 فوع نب ةرمو نايبذ ن ؛ ةرازف نب يدع نب ةياع" نب ناذول نب ةيؤح نب ورمت نب ردب نعي

 دحَأ يناهصالا جرقلا 3 لاق ةليوط يِهو ةرازف نب نزامو ةرازف نب ةرمو نايبذ نب دعس نبا

 لاقف ىلهأك دتشا و س.شلا تان هلوق يف ةدايم نبا تدب ينح» ىلدوملا قاحسأ

 مئاق ريغ ادس ءاق ايرثلا ىادي تاواننو خعاش فتان تسطع

 لوش ةديصقلا هذه يفو داجأو ندخل دازو هب (؟) عاطشأ نفل ةاحم راعتسا ناك نال ىرذكلاو

 لئاضفلا لهأن او ىمىب ريغو * دمح طهر ريغ ًاشيرق اناضف

 نعىلع نب نسحلاهب ( ينربخأو )بعدم ن نعل ناملسنب ؛ ىلع ( ينربخأو ) ىلع نب ىبحي لاق

 هدرجو اشي رق تل دق و اةداس ع نيل ليسا ماشه نب مهاربا لاق لاق ,ءدمنع ريهز نإ د

 ةدايم نب | لاق امل لاق راكب نب ريبزا' انثدح لاق ءالعلا يلأ نب يعرملا ( ينربخأ ) اطاوسأ ري
 . نئاعفلا لهأ ناو رع قب ريغو © دمع طهر ريغ ”اشيزق انف

 ارا ىلي تك ام لاقف. هلا لعو .دمع لع هللا لض انلبق دم لآ تمدق ديزي نب دلولا لاق
 لاقفهحدمو روصنللا ىلا ةدايم نبا دفو مشاه ينب يلا ةفالخلا لضفأ اءاف لاق كلذ ريغ نك هنظأ

 ” تلو حين ا لَ لاق اك جاع دلولا كل لاق تنك هل لفل رفح وبأ هل
 نب ةرمس نب سابعلا ينثدح لاق يا مهاربا نب هللا دبع ىنثدح لاق ريزلا انئدح لاق يمرخلا
 لاق ىرضخلا رمعم نن مكح ةيوار ناكو 1 0و 0 نع ةروس نب خامش نب دابع

 هموق نم رفن يف امهنم دحاو لك جرت اهياع نافقاوتي ةءام يهو ءاحمرع ةدايم نباو مكح دعاوت
 2 يف ءاحطا نم اهب طر ة ناك الل مكمل ودع 35 وب وهو امكح موي ىرضألا دمأا نب ردد لقاو

 ءالؤهأ مكحاي هل لاق هبقل اءاف براحم نب فاخ نب فيرط نب كلام نب نزام ينب 0
 ةأدح ءامدك الا ةيسينب ىلع مهؤامدام هللاوف كموق هوجو مهو يا ه توملل تسرع نيدلا

 ادغ ينفقاوي 1 ةكام نب يندعو دق ر>صطل لاقو هموق درف قا وه رص لوق نا مح فرعذ

 موقلا ناف زجنراذ لبإ تدرو اذاف القم مح ناكو نيالارمكا انأ رذمد هل لاقف هدشانأ ل ءاجيرعب

 هلك ىلام لع تينا ناو ماحأو رحتاف ف رج لاحرلا تفل ناف كدح و تناو كبلع نودحتيال

 يف لاق هيلع يوق يأ (5) 1١ ءارمأ تنكو دشنأو يرهوجلا هلاق كري *يش لك ةلئازلاو )١(

 هيلع يو ىأ علطضمو سماالا|ذط عاطم وهو سوماقلا



 (ةهو)

 هدعومل فاوب ملو احامر قاب ملو ءاجيرع ىلع لظف انو ءاشرغ دك دروف هتيوار ناحير لاق

 مكح ةافاومو ةدايم نب ربخلاغلبو اهدرو رخص لبإوجو فرص مث ىسمأق ح ذكموب دشني لظو

 00 وهو ءاملا ىلع حبصأف هدعول

 رطفنم بان تاذ_ىنص لك 6 رزيلا راق ةدانم نبال
 من ةديدش ةقش.. هيلع قث هماعطإ ومرت نم ةدايم نب عنصام كح غلب املف بطأو رحتافءاملا ىلعلظو
 ةيرضل الكتب الا ةنسو بدح ماعماعلاكلذ ناكو ناحير نبديوسلق ةيرضىمح انفاوندعب امنا

 ةلزنمو لاه تاذ ريبزلا نإ بعصم نب 0 كل ةالوه ىلع الز ذعموي ةدايم نبا انقيسف لاق

 دقو ةالوملا دنعن 4 انيق ناحير لاق هناس | ىتدي كانه ةالولا ىلع ارك مكح ناكو لاق ناطلسلا نم

 با ل نايوثل عود نابوت ا حامرب 0 اذإو القأ دق ناك ار اذا انياود عذارب انططح

 كبارا دربأ انبا ناذه ناحمرات لاقف امة عيكح اهار املف نارياستي الفأف لامجاو ةعاجشلا يف

 تكي يضر مكح ىلع ضبق ي يتح كحاضتيحامرو انوح البقأف لاقال م أ نابوث ينيفكتأ

 ههاجب ىلا ىعرأ نا وجرأو ةنسلاوبئذلاىنقوسي ةقلس كلل ةادغلإ تس او ع تكسي ملو هنع

 حامراينيلسر 1 تقول 6 هل لاَقف ينج ىلادعقف نابو سيرك بجلال

 كلش 10-90 نم قسوتسا كتف ا ماظنبا تايبأين ىنعل نولاعج رون مصنع تلعح تا الوإ

 كلذ يف اهراذ حبذو 3 | كنَع اذوؤ هضمإ لح وعو هضملا موت !هبدح قاليخاو ناكر لاق

 مؤن حاورال انددشف ءاشعلا ناك ىتح اندش نارظني ال هبحاص ىلع امهنه دحاو 2 نانداحي
 نم هلّكلظ نم ةجاحو كتجاح' تنضت دق يح ةينكا تناكو عينم ا! مكمل حامر لاف انلهأ

 هركأل ىناوهنم يتجاح تيضق هللاو دق , 2 ل نأ يف ةجلح هيلا انل ناو لماعلا اذه

 لحرلا اذه نا 4م ثردخلاد بهل لاقف لماعلا ىلا 0 مش دب كتءاحن 4 امو 0

 000 كدي ىلع كلذ نوكينأ تيحأف ةلابأنأو حلصلا لأس دقو هنيبو يربام تفرع دق ن

 3 حامر ةحاح يسنو .هللأو اال لاق كلذ ريغ ةحاح كل له لاقو ةيرمض 02212

 0 ىننعرت لاقفكة>حاحام ةدا.٠ نبال ىلءاعلا لاف 2 ردا وابن ءاطف 0 اهابأ

 ناك دقا هللاوف عينم انأاي اريخ هللا كاز لاقف مكح ىلع حامر لبقأف اهايا ما دحأ اهف ىل
 دحاو لك عدو فارصن الا ىلع نزعل فحصنب ءاح لع يعرب 0 ن* يعوق نم 10

 نأ 0 2 دق موضع د_حوف هموق ل ةداي» نبا فرصناو نييضار افرصناو هيحاص اهم

 اهدنح امْؤل دازالا صضدلا نه # ةليل تاد هدم تذدلو امو

 حر كا مدح ا دام هءاسوحامر لاقف هيلع نلءدحيلو هنح رسل هب رفظ ننال مسقأو هدر طاف

 ىلا راطف ريخلا مكحلا غاب و هدارطإب متكحو هيلع مي دعتساف ههجوب ٌتعَوأَو هيو قف ام حاص دق

 ضعب ىفتاش موعل م ناكو اقع ماشلاب تام ةر هسا ب ساسعلا لاقتحام ىح اهحارشر# مأشلا

 اف لوقي ىتلا هتديصق ىف يئاولامث ينراحلا لالب نب 2 هيف حدم ىذلا ههجو وهولاق اهراجنأ



 لالب نب دوسإب حان يف جحا # يرشلان ب عارألن أ ةنفتساو

 لا وط مش *.أ ىلا 0 *# هباس دوفولا لري اذا مرق

 0000 ا 11و هبوط لاول نجا اود رثك تاسوانم دا ناو ىرشملا مكحلو

 لوطيفهرئاس نعوتس الوامهسب 5 ادام ضع ا نمباتكلا ادهول "اغا هالاقام ديح نم ا 0

 هل وق :دايم نب ايف مكح هلاقامف

 رذتشب اهف هلوق _--_ نش

 رضا قرولا ىلع ي دعت اننادبعو دع اذدحو موق َنإَكَع تسلب. اذا

 رديلا ةرغ هةسأر يواسي مرش * مهن مورقلاب اوان 3 اذا

 رخفلاو مراكملا مايأو مكيلع #3 انقلاو ليخلاو داحتالاو روغلا

 1 هنا دح نمو

 رشعلا ىلع ندزير تالخ مؤالا نه قطوم ل كر رخحأ دق سم ايف

 زغثلا ةزو> نع ديعلا يماحلا سو

* 

 د ؟رامذ .يماح دل نأ نون

 ردتعلاَو ةنايخلاب ىتلف مدرب ني ب 6 راخلا 0 نونمو

 رفا طظرض اب تنا يعاحلا سنبو د 0 ندرك قا ينام هو

 - 2 نأ بذي # ب دحوب 0 نأ نوئمو

 00 لاخلا هذه نع هل ّي 1 9 ةيوط ةديصقب 0 ا هباحأق

 0 06-0 تاو ارق أ نون

 7 اح ت 000 املا ع ند دع 3 >5 0. م ا 3

 ربو ينب 0 ادع 0 3 0 0 5 0 0
 رطقلا ن 0 ما اذا * كءاسنت ام نأ , نينو

 سوماق ها نودزلاو لغلاو ليفلاونيحطا سرفلا ىندوكلاو ند وكلاو -(13)



 رحبلا ةموح هداج يحاض ثمل # مكضعإ رحبلا ف ناكل 01

 وأ لس ناو 0 نبا هلاق امو

 اهيعو بانل دير ردقلا_ تتس اني تلا كراطالا حلا

 اهنوتح نحو قيطاش ككل 8 تراع لود الإ املف
 اهنيشي امل ماوقالا 1 ان طراجح ىف للا قل
 اه ّظ تفْنَت نسل مْؤل عباوط د وراس رص د ير

 اهنيدن كاذك انأ م-هانمضف * صاعو ملس ان ا

 ع كاذو سخن م تراصو * براحم نيئضلا تهأان تا

 امء>حط راطق اهانق كرح  احرلا 2 ةيرمضخ تذحأ اذا

 اهنيت>امؤا دادزا الا هدلا نه * 3 تو ةبرمضح تلح امو

 اوأ ىلا هند صقا هذه نع 0 لاق

 اهينج م 2 ةكقم مؤللا 00 هب 0 ةسانشانباتن :دل

 هشح ن اكثاورب تءاجف انت نت امج 3 رد ف امض اذا

 ةليل طق ةيرمص تلمح اف

 + شق م مال لالا تلمح امو

 اهوا ريخ تردال ردلاهب * -- 7 0 006

 د

2 

 اهنح ًاقؤلدادزاالا دلا نم
 انفي سايرإلا ترد د الدو

2 

 اورق لاوط تاةهتالم ىش 5 6 ربا 5 1 3

 هلام لاف للص 0 لاتق ىفب 3 5 هدم كفل هذه ل لاق ا بوهوم ينئدخ ريس رز “| لاق

 مهارب || غابو لاق 4 مهاغاع مهاغد_ ع 0 ا موق يفجأ مهو لاق انتييص وح هللا دأ 1

 ب رمهمد ردن مَ تضغف د ينم نك 2 لالا ت < م و#*لوقي ذ د 1 يفب ا 1 هلوق ماشه نبا

 ينثدس> لاق 80 اسدح كاف :ءاللكلا ين 0 3 ١ ا اق مأشلا ىلا زاحلا نم

 تنعا رخصاي هل لاقف ىرضملا دع نرخد ةذانم نأ ىت لاق يرضملا ناعيض نب نمح رلا دبع

 ل بخ نكلو كيلع ةتنعاام لمح ردنا انااب هللاوال ردص هل لاقف رحعم نب مكحلا كنع نبآ ىلع

 ةدايم نا لوقديح نمو قع هلعلا يداولا ردحش 8 نطا تَنَكَف هتحاه دقلوىلا لي ن1 كيلا

 اطوا ىتلا هتديدق مكح يف

 هد

 همعالام باش ثلادهوعن .كاكبأو د ةقيس كان م 0 لأ كتقيس دّقل

 هيلاغانأ ءأنبب كلا د نحت 7 *# يوطا يف زغب ا 3



 مكح ءاجم ىف اف لوقي بسني ءانغ تايبالا هذه ىف

 هيجاح دعب مط نذأب مدحملا ن ع # براحم دقو دقولا سبح لاط دقل )

 هل دل مع امال # نم تسلفاورك ملل لاقو

 م ير يرملا زيزعلا دبعنب كولح ىمدح لاقرو زاا انئدح لاق ( يمرملا ىنربخأ ) ةليوط ةديصق هو

 انأ تلصو ةدام نبا ىل لاق لاق ىنأ تيب ىف ةداي. نا تارادقو لزإ بج كاف هنا نع يدرافلا

 "نبا سعب نارقش هل لاقي ةكرح ىلاوم نم يلوم ناكو ةفيلخ وهو ديزي نب ديلولا ىلا ءارعشلاو

 نآرتشان نارقشل ديزي نب ديلولا لاق ءارعشل ! تعمتجا املف ديلولا ن نم هناكم ىلع هدسحمو ةدايم

 5 نينمؤملا ريمأإ هيف يملع لاق ةدايم نبا ىف كملعام

 0 لك نم مؤنلا هانأ م # اليمن دربأ هيف يرابي مثل
 هتداك ةشرخ نمذ زوحمعل دعع هنأ نين. وملاريمااي ى ءلعلاقزا رقش يف كملعام ةدام نبااي ديل ولا لاقف

 ريمأاب ىنع هنغأف اهابإ هتضيقف اهرد ني رشعب هز تا ع اهرد نيعب رأ ىلع

 يف كيلا غابأ دفف نارقشاي هينتحا دياولا هل لاف صحا يف هرفتحا لصاب سلف نيئمؤملا

 اهلخو ةحقل ةناع لو ىريغ ًاعيح ءارعشلا تءقاف مدع م ًارغاد نارقش رصقف ةمششلا

 تاقو مويلا كلذ تاتخاذ قيتع سرفو ركب ةبراحو معارو

 برشلا هنن ىلعأ نيز لنلاك * اهتماد» ارقص ةنام قتطعغأ

 * برثثلا اهل يور لخنلا امك ىوربو
 باملاو رصلا هاذغبارغلا لثم * هقراف» دعح عفاي اهتوس

 بص اهءانقرق تاذ ةماهو * فرع هل اييهد تيس اذو

 نب ديلولا ايف حدب ةليوط حامرال ةديصق نءيهو ةثالثاا تايبالا هذهريغمربخ يف ريبزلا ا

 ا رط انهه اهراتخم ن رم دم يي

 بنط هل نتسمو حايرلا يفاس * اهريغ ءايلعلاب رادلا فرعت له

 مشو عر ةييطابلك ايما د ءاضيبل راد

 نوح هضم تعايرا اذا فه تصشو رعشلا نه بجاحلا ىلا نذالا نيبام حئاسملا

 بجي هلوح نم ًاقفش اهماقف * ةعيضعهتقلأ لك الونمت

 اف لوشب
 قد لح اع )نانا حامأو < اتبع دين افي ياللا نيطايا
 بصتغا وهللا ءالخ دنع تساو * اهلئسا نيح لينب دوج تسيل

 تنك اهباينأ يفو عيجضلا ىلع * ممح تقنوع ام اذا امقق م ف

 بامعلاو تيزلا اهف ليدانقلا لثم * ا لاوعلا تاذ قتلو

 ا ديبلاتالفغم ىوتسا اذا * ةرطمم ضارقملاهذ بوجاهبحدق

 # برط اهفلخ داح مرت اذ * اهعساي ربدلا ناك سيرتنعب 0#



7 10 0 2 1 

 0 ا 5

700 

 بثكلاو نابل نم طّملا هثودو هم تلحعام ساسملا ىنأ ديلولا ىلا
 ا * اهعمادم أرفص ةئام ينتيطعأ # هلوق تبلا اذه دعو

 برعلا ا تراط ةحف: ىل تحفن *« هتك اسو د 5-0

 5 هل ىقلي : قع. قتغأ 5-* الاأ تاجاح ع وحان أ

 مشيلاريعبلا اذه ىنتمي اك بلك الو صر > ريغب ةحاحلا باطأ لوي مشب تح عبش دق ىذلا قئسلا

 كاز ةدشالو هرش ريغ نم

 ”” بتقلا براغلا مظعب حلي اك * فأتت نالملا ىلع أ الو

 دل يئامدن 3

 لثم مكل دجوي مل كانباو تنا
 ببللا هب ئخرتسي نيح هلام نع *#
 بصتعم جالا مهباكح ةئالث *

 اويضغناراصبالاوبجاوحلاسوش * مهسوفن تباط اذا نو

 اولتحاام ىغام اذا ةاورلا عداو #2 مهلك ساقلا“ءارعسك ىلا ىف

 - ويد امو اواحإفو ومحال +
 برطضي سيل ىرج نيح ةلانغ * جلف ىرصعأ يرج ميدام

 ينئادملا هنظأ ع نييظاوأ قربخلا لاق 1 : ء قحسا نب دامح انربخأ لاق يلع نب بحي ( ىربخأ )

 نب ةرذع ي 59 ميله دعس نب ناماللس يفب 00 كا 0 لبقأ لاق يرازفلا اص وأ 56 لاق

 مهيدم ما وق لاق نأ يفا

 نيدوس نأ 1 ل ا هيلع باغف ادعس نضح ناك ىشيح دبع ميذهو لاق ميذهنب دعس

 رك لاق كعم اذهام هل لاةف ةدايمنبأ هيقلف هراّتمادق رمت هعمو ةماعلا نه ةعاضق نب فاخلا نب مسا

 هحزاع ةدايم نبا هللاقف حاير بز هل لاَ ىلهال هترمءا

 حاير بزي لققت ل تنأ اذا * ةرك كلهأل لفقت م كنأك
 نارةش هل لاقف

 حابق ةوجولا دون ةوسن ىلا * هب قاطناف هبزاذ م ناك ناف

 ءاحبأأ بيس كلذزاكف 0 فرصن اوت ابرمضةب رمذأ طودلاب هيلع يحضأو هضد 1 ةدامه نب بطفف

 نامالسينب ىلوهنأ رقشو ةدام نبا ع.تجا لاق يبكلا ىلع وبأ يف و هيبأ نع( دامح لاق) مهن

 يمسح يف ىل» ٠ سلو ديعلا اذه نيدو يف عمجمأ نيئمؤملا 0 ةدامم نبا لاف ديزي نب ديلولا دنع

 نارقش لاقف ىدنم الو ينال الو يسن الو

 ارصقم يار أم ىرمسك و لق ىه #* يتريشع يخش نب دك قل رتل

 ارههتم دم 1 ضرا'نااعارت # هور نتا نوكأ نعال
 ارجرج ضع اذا راوخي تءاخ '# اهنكب رارصلا 00

 ريبز نع ىنيدملا بويأ ى 1 ل انثدح لاق يرطا ( نزح )

 نبا نذا ًاتسا لاق زيزءلادبعنب ا نع دالخ نب ىحي لاقو ريزعلا دبع نب لالج ينثدح لاق

 املف ةداسمنبأل ند قودنص يف 6 ةعاضت ىلو٠ نارقش هدنعو ديزي نب ديلولا ىلع ةدايم



 جرف 0 حاشب سعأ مث هدشني لعق نارقش ءاحغ هدشنتساو قودنصلا ىلع 0-52 لخد

 لوقتو لخبشلا رد © ردهب لعخو نارقش هيلع

 ماكل تصنيف رخح ىلع * سقباك ةعاضق نع 5س
 ا هلع سلفر اهو ع 55 سدق مامأ ا

 7-5 2 عم وهو ا لاقو وح

 الإك دير هلت اضم * ينم قال ءارعقلا اذا يا
 !ملاونأ تعطقو راكنلا ه:م * تنداذ ا اوفقو

 اهلايس تقلحدق قفانع اهل. * يجحالاب مرت انعز مهكرتف

 )أ ءرصهأف عرفالو هرفحأف لصأ هل سيل ىذلا اذه ينع ففكا نيتمؤملا ريمأإب ةدايم نبا هل لاقف
 نارقش لاق م ترد رح دق كنا دهشأ ديلولا لاقف |

 أ بابب مشاه نب لاقعو ةدايم نبا عمتجاو هربخ يف حي لاق ارجرج ضع اذا راوخب تءاغ
 ةدامم نبا لاقف هالتعاو ةدانم نب لامع زدغف ن ملا يفىأر لا ديدشلاقع ناكو ديزي نب ديلولا

 حبسإ ةياورلاوذ هيف حبصأف * هرحو مالكلا عاني انرحف

 حلكو ةفلك مهاوش لوقو * :فدتحو سيق رعشالارعشلامو

 همم لاقع لاق
 حزب ناكوا حامرلا لطخ اهب * ةلاقم ضتن حامرلا غلبا الا ٍ

 حدقي سل راسرعشو لاوط * نلا فدّحو سقيفناك ننل

 ان

 نإ

 0 مو ىتاست ماكل 0 مولبق نوناعلا يملا قرذ دقا

 ' * اوءاعتت مهدعب نم اوءاع مهو

 ْ حجب 2 َّق ةواخل 1 و * هيودحجال لخفلا نيقباسللف 3#

 : .نبا ينثدح لاق هيبا نع زيرعلا دبع نب لالح انثدح لاق ريبزلا انند > لاق ىم را ( ينربخا )

 عيبرلا ّظ هلزني ديلولا ناك عضو وهو نيل ديزب نب دلولا دنع انأوتلق لاق ةدانم

 0 تاكناوقاتشمرأوصا ديال نرانأت كرات قا كرمعل

 امون لدا نم يباحأ تان اذا * صهاس نيعلا دمرايف 0

 نكلو هب رق نم ض رمي نينمؤملا ريم أي كال ام تاقف انيرق نم تضع كأ كة دايم نإااي ديلولا يللاقف لاق أ
 ىلهأ يف خابر ثيح نيل ةرح.* ةلدل ا لم يربك تلاالا

 لجم ىلا ببصخ لج نم علاطت * ةمم قاع هدا نتن العُو

 0 نعطقو 0 ماك ىلع تطس انيع دان

 ىلعش اذا عجاوقزرلا ىلعرسب أف # 0 طا وملا كلت نعتننك ناف

 يلانادلو ترك ذف .ةدايم نبالاق ءارسشع اهاك اهب تردصدق لاقذ 0 ةمجبلا ؟ لاقف

 ع و ورداو مهمعطا لح و نع هللالو . 8 أ اذاو انأو للا هامم 0 مقتصد 5 0 اح هللا | 0 ادع



 كد ةوسن عبسو رفن ةرمشع مهنم رشع ةعبس تاقف .كنادلو كو ةدايم نبي 0 9

 نينم ْؤْم 2 هللا مهاقسو نينمؤملا ري 35 هللأ مهتبطأ دق ةدانم نبا لاف ى اف مم“ ٠ كلذ

 تافاتخم للخ ثالثفلاحرلا امأوناولالا تافلتخ للح عب راف ءايسلا ا نينم 35 0 و هللا مهادكو

 تلق زاحملا نه نينيع مهتدز مهورت مل ناف مهيورتس الإ ةحقل ةناام يرأ الف ىتدلا امأو ناولالا

 كيلع هللا اهفلخأ دقف لاقتايملا اهب انذخاب وصولا اياك اي نوع باح امل نحلل
 نو (انحاو )قفا لضرفاو لا ناجل اكو ةحقل ةنام ماعلا كتطعأ آملثمعَف كا ماع لك

 لاعقلا نب مالسلا دبع نع ةبقع نب دآدش ىنادح لاق هسأ نع :قحعتأا نب دامح انثدح لاق يلع 3

 هيدشت اف لاتفلا نا ايفدعنأ لاقذ ةدام نبا ىضراع لاق

 ل.هرلاوةفونتلانيبامءارحع دب * هليل نتسبأ لع رعش تبل الأ

 لحل ادلبلاب”ناعرسلا لسع اك © : اح ولا ةكاش سملا درج لهو
 لح ننذ ىلع تاما ىنغت * ةماح توصرهدلا نع.سا لهو

 0 رضاحةاعفالا دمت ىلع * ةباحسن زد ا رشأ لعو
 ةءىنك ردأ ن يح ىنع ءنمطقو # يمنات ىلع تطين اهب دالب

 لاق يبا ملا رصن نب تنح ( 0 ) هدحو ةدايم 8 هفرطسا دقو تببلا اذه ًةاورلا يئانأف لاق

 نإ 0 0 0 لجحر ىنثدح لاق مغازا ل قد ىنادح لاق ةشاوزلا ا

 ةناعقداي«نب ال ديزي نب ديلولا ىمأ لاقي كلا ىلع نأ ن .رعدسأا نع ةيوازلا داك 0
 بئارغلا يهو دئارطلا ع نم هل اهوعاتن نا اودار 1 لول اماف بلك ىنب تاقدص نه 3 ألا ن

 .ةدايم نبا لاقف دالثا اوكسمي 0
 ادادنرا كتيطعيفاودار ١ املك ىحلا 5 كاس 1

 اداعج اهد اهتطعأ دقو # قزوو تهد اهنااؤلاقو
 هتياور يف ىلع نبىحيلاقو اداعح ارفصاهذ# قاطنا هل اولاقفهيضغفديلولا غابيس رعشلاز| اوماعذ

 54 ةدايم نبا لاق ديزي نب ديلولا لقال

 حاتلا ردقلا هباصأ ةادغ * دلو ىلع يفطاي الأ
 حاملا دع اذا اهحيجسأو * يرق ققدل 71 يبا الأ
 حاقللا امردب تنض اذا * ضيم مظع يذلا اهري>او

 حارقلاهب غ غوسب ام ًاسمأو * المقناوسعوتب تلعف دق
 انثدح لاقرب زاا انثدح لاق يمرالا ( ا ( هتانغةقي رط ر 5 و يداولار مع هفىنغو ي* لاق

 ونيس كرذلكلاف ياعلا راجيا فلج نع لا ىزازفلا سرضمنب ريهز نبدمم
 ءاشع قي رطلاةعراق ىلع ناسلاح ةدام نباو نأ مول كاك انف لاق هنأعح اوفلادت 7 ونبوةزازف

 نامع:نب ورمع نب نامَع وهو ميرلا رحب اهدحا اذاف انيلع افقو يح .نيتاحار نافجوي نايك ار اذا

 عم انءالك ىضقنا املف هرعشب ينالي ةداي» نبا ناك دقو انل بدتناو اني-ذذ هل ىلوه هع١ نافع نبا

 0 مدل



 هف لورق هل [ر قدقن اق هف انك ام ةدانه نيا تدعتسا ءالومو يترتلا
 دينالا ضراع' ن وضراع © :ةكةعدج نمةحلملالعو :

 دقلاو تاقلخلايف نوشمي * مهابق تحن رغلاك ولما يراو

 15 باككأ رع يف او أ دحو اذه ينأ دام نادلة تيذك ىشرقلا هل لاَقف لاق
 ب رقفالأل هيلع أرق مث هلوق تعفدو كبرب تر 2ك اشن رد كح دم ىف كنار تبت "نا

 ةدانم نبأ لاق.ان راصبأ انف اءاف امه كلحار كرو :الومو وه 029 اهردلا ىلع ىتأ

 : نيوس ناك ثيح شيرق ثغو * هسفن كنم علام شيرق نيمس

 نانس يجاه دق ةدايم نإ ناك لاق يرملا تر نآس ا نع دا نع ىلع يحي( انربخأ)

 هل ةدابم نبا لاقف ٍلسأ نإ دوس نب ث يل نب ديز نب ثوج نب سام نب سيخ ىدحأ راج نإ

 1 امع نم لاق اهف
 رياح نب نائساب سبق ضاىعاب # هلهاو ارحح تالع املاط دقل

 صاعنب سمح ىذ سع ىنق رس و * بير رك * اشيرق وغأأ
 ف موف لاقو لاق

 مح ىلع نشرتها يبرظ مهنأك * يللا رمز يصخلا قرفاطخلا راصق

 مسدل | مهاين يف لو و # مجتأر امل ظيقلا ماه تركذ

 مهملا نم راغصلا راك وول 2 هز لك ف تاس يدبنو

 ا واط ما نب سدح هام وهو اراجج درو تح هلالبإ يغبي جرخ ةدايم نب | نا مث لاق
 روصنم نب ماس نم لجر لاق تنأ ن + كاقو هل اك دف هل[ اهدشتفا تنسأ دق از زوجت هِف

 تدجو ةدانم ن ,ا لاق هنرق املف يرديال وهو هتفرع دقو كيررش يتح لخدا تلاقو هل تنذأف

 ناو اهيلعو ىتايقتسا مث ريصلا تكتعي دق ا كن اذا 3 ه ىلع حفن دق بيطلا حير

 اهنمالبق محضأ ة ةارعأز أ رف تناك انه ننال هذاك نيا را روع

 كلف اك اذهأ كل

 مهبلا نم راغصلا راثاك اجورف * ةنيز لك ىف تايسيما يدبتو
 تلق نكلو تلاق اذكهام يتديساي هللاوال تلق لاق

 مهدلا ةرمسقملا |[ كت[ ورنا ع هير لك ىف تاتش يدم

 لوش نيح كلذف ام بيشتي فرصناو
 راجي تدقوأ ران يبنيزل * يوولاوقوشلاىعانتج اهفان رن
 راوس يطملاو دصق ريغ ىلع * هصاصخ نمىلحال اه انس نأك

 راوجو انتيب فلحمب دمت * اهلحم نيتلمرلب ةيسيمح
 دحاو تمتو دهتو مالا نب نيصحال مث ةرم نب مهس يني ءافلح سيمح ونب تناكو دواد وبأ لاق
 رعشلا ىلا عر



 هب

)1 

 يراوع ريغ نيفصنلا عمتجمب ان ةوسأ لم نإ مهس ِن ا

 6 اراكبأ معاون

 ةبيرق انم يهو اهارئ ان 5

 عنمتم أرذ رجح نم عت

 اهانالا برم وذ امد
 هيدر انام ناكل“ لع ناك

 اهلوحرطقي كلسملا قيحس لاظي
 يدنلاا يرضي ءارضخ> ةضورامو
 اعطاس لفن رقلا خر نم ببطأب
 ةهغأ حرلا اط تقاس ةيبظ امو

 تءاتاف تماق موب اهم نسحاب

 كلام ةنبا اب ءانسحاب كتيلف

 انف

 ان

 د

+ 

# 

 د

+« 

 آن

 ان

 انو

 د

 راوم نوعا ال رع

 راوت نيديلا ءامصع نئم ىلع
 رامط لك ناز ىف ند ب

 ىراوض يسقلاك تاملك وذو

 راود يدو نم قاوسلا اهتقس
 ىرادع هئفتحا تاطشاملا اذا

 رامعو ةونح .نماةئقانع

 راحو اط عرد نم فلا امب

 راو تعوستم او نك لع

 راف ةنعو را نو ك0
 راش ةدوملا 1 ان ع

 6 ءينأ نب روظنم ةلءرح وبأ ىنثدحب لاق ريزلا انئدح لاق يمرحلا ربخلا اذهب ( قرشا )

 ىتحدجي ىلا عل اساانم الفاق تح يا , حامر ينئدح داق هيأ نع يروظنملا مث ىرازفلا

 مظعلا فا 1 ىل عفر ة ةرا تامه كانو قا رجلا ماس ضب

 تلققدحأأب سيل امنبالا ىلا ةءيعلا نميفو ةرم ىنب توب نم تيب تلقف حرمدت مل منع هئانفب 3
 كيلا: ءان هز ردا عا لع تدل ريغ تنكاملف مهبل نم برشأو مهلع لسأف مهنا

 ىلا ةنالف ايه تلاق ملم مغلا كل لّسر نم لسروءانلو نياب تعدف تلزقف ىنلزتتساو تي>روتي>و

 اذاف دعب الو ليقاريظن ع قطاف نارام ةسنع اياك هير ةأرما ىلع تبحرشم يسرك 10

 ًأذكم بمق هن أكف "يش بوثلا نم هيلع عقوام اهكر نع اين دقو ًاثيش امنه ىراوي سيل كاذ اهقش
 لئاقلا تنأأ ةثينلا ةدايم نبااي ت تلاق مث

 ذ * ةنيز لك يف تايسيملا يدبنو
 َنلح لاو الادلا

 مب ن ر
 تاق امناو طق اذه تاقام يتديساب كادف هللا

 مهدلا ةرسدقملا زاثك حور »*# هيو ل تاب تلا ىدكو

 ه.دبصق ةدايم.نب لاق اهو كلام ته تنيز ةنمخلا ةثزاا ناكو لاق

 : ىمرحلا ( ىنربخأ ) *# رازم ريخ مويلا اروزف املأ أن

 هيا ةبريط هب ا نب دياولا يطعأ لاق ينالكلا ديشر نب ثوهوم ىنثدح لاق

 عا 0 ها 0 ةليج ا حصشال

 انيبرعت 1 5 ول * يس دنع هلذلا 9

 ائيوغس نيح عزجلا يداوب * اكار 1 ةيبظ كن أك

 | راكب نب ديز ذلا [كدح لاق ءالعلا ينأ ن



 ا ا م لق ل اة لاق يم را قرح

 لح امعمو ةرازف وني ىنءاجو يلع الكم داع نبل قاباف فاس عرارف ىلع تدرو لاق

 ينب ىلعتلبقأف ىنبجعأ هتيأر ا اف لأ. 0 ًاططخم ناكو 1 راح مط ناك بالك نب رفعج ىب

 لعرشبا نأ اذه ولاقفهلثم مكف 211 ق] نيس هإ هاوذ ني لارا ىأ مط تلقو ةرازف

 كنرغيال لاقو ينم ًاييرق ناكو ةدام نب يلا ىتداف لاق راجانا وهو بدلك 5 رفعج يني ند

 تتاوةداسما أ ْ عش : يفأ لاقف ىرفعجلا هعمسف هل لقعال قو هناف ههسح نم ىرتام تنا ين

 0 لآ كغ نبا الو يرغال تنأو يم نب ها رق هرقأ مل نا هداف هل لاقق كمت عرفأل

 يتتدحلاق ريزلا انثدح لاق ( يمرألا نرخ)) كنق ]2 هدام نال در ام كحضف ناز
 تاداسنمافيرش ناك لل لاح ىندح لاق ىرازفلا 2 نس لكلا نع ىو لفمسا ندع

 ينءاج مث : دحأ يميل فتنكذ 0 غرفد ين و م اف ةدايم نب تفض لاق ةرازف ينب

 ا قنا راب اعيخب هلم تاواتتف ر 0 ين ءاج ناعم لفل مث هتبرسشف هلبإإ نبأ نو

 فيخلاتاب ايراهللاوف تأ يبا برشا اف ؟ ع ىل ةحاحالف 1 كيسح 10 ل داع

 ىمح ىنثدح لاق رببزلا انثدح لاق م6 ينربخأ )اروحدم ل

 لأ انقف ارم اهانظف ةنث لضف يف م كل لها لاَع 0 داع نيش لاق 52-6

 هللادع 06د نعت فتءص#

 انف انف هانأر املف ضعب ىتبو اهذعل برش دق . رمح نم ةلضف اهف ةئش اذاف كاذب هطسن تاه هل

 ' لاق ىريثكلا نمحرلا دبع نب مهارب ا ىنتدح لاق رزلا انثدح لاق 11 خ0 اكرر

 ف قل رادلا بان ىلع دح وف ءاخ ا ف يعدف ةئدملا ةدايم نمدق لا ىرافغلا ة هةوعأ ىنثدح

 كوهوهو عجرف لوخدلا نم مهن وعنع طايسلاب نيلالزلا نوبرضي سرح ةهلولا
 ماعلا ىوات ثيىح طفش قرافم * تعلق ةيحببص دلاثكار اكل

 ملاس وهو اجي نم حيت تأاقو ني هءارو امعبايلا عافد 8

 هيادافو ضعب يف ةدايم نبال ديزي نب ديلولا لاق لاق قحسا ن رع هسأ لع لع نإ ىح ( نجح يع

 باوجاولوقلا اذهو يررعلاو عوج ا نيعع ةفرط ينافلاحال نيسقر لاق كئاذ دع 7 0 هلع

 5 1 ”لرحا) ليع ا 00 ةقلع نب ل قعو 0 نأ نايورب

 اهف لوقي يت ا هت هب كن 5 0 د انأ 5 ةدايم 2 نأ بعصم

 حاروهلبإ نم ةقان هلت باث هلبإ ىلع ره رم هدير لح دنع نم جرخ 5 3 حامرل ١ نيكل اج ماع تل #7

 خيشانأ 6-5 نبل يفك را ادع نال از لات مدفع ىلع حسم مث هبرششف ان / .باب هيعارهيلع

 اطوأ ةداسم نب رعش ديح نمةدصقلا 0 اف عجرم لاملا ناطيفب 0 جرخ لاقت ريبك

 م حا زااك نهو دجملالوق 0 اودعاوت مويناقدق بعاوكو

 لا حدتافسعأ ريغ نم انتيلا يناثلا ردص ىورو محاونو دريملا ىورو )1(



 حامزلاب "سمعا الع تحلُط * راب ”يعأ رع ىف املا
 حادرس ةلالج قوف زخلاب * ًابصعتم يتنيأر كانكح نب
 حافتلا ةضضإىغ لثم ءاضيب * ةلفط مصاعملا ءارفص نيف

 حاخ ماقسلا أهطلاخم يضرم * نيعأب لاجملا لاذ نمن رظنف

 )١( حادقبالو شيرالب الين * يننيمرينأن درا نيح نشتراو
 : مثاه ينبو روصنملا حدم يف ام لوقا

 حازنا الو مطقال نيم * 0 نذل ال كيه: نلف

 حالفالاب قاتي مهتتأب نه * مها يلع ينب ناناالو

 حابرالاب كانه ءانثلا عيب * مهلا ءانثلا بلج اذا موق

 : حاجب عساوب ءائفلا بحر هلا ةفياحلا ىلا نلجالو

 لاق ةملَس نب بوبا نيود انثدخ لاق ينل امدح لاقيعرخلا (قرحا) لوط هل
 حمده ديدشرطم انناضأف ارمتعماي كو كك هدايه نيا ةةاصفالامو نيج لي را
 ئعوق نم موق ىنمأي لم ءوبلا كلذ نمّعلا ةدامنبا ىلا نيل قعاوصلا ههتلاوتو ت0

 ثيغلا اذه ةدايمنبا لاقفنالفلزئممدهلاو نالف قعص نولوقيف ثيغلا كلذ نع مهربختساف مهريغو |[
 لاقف كدنع ثيغلا ام تاقف ثيغلا ال

 5 نهؤام تاقرحم الو * قعاوصيذ بد نمال بئاحس

 مشه شيعي ىتح اهب نيكب * اهدوعتامدق ضرالا نطيهاماذا

 قطعوا تسلح كاقاطنا نع ريهز نب ىموم ىنثدح لاقريبزا| انثدحت لاق يعرخلا ( يفر
 هلوق اندعن أمل ايلم هرعش ةدايمنيا ان دشنأف موي تاذ ةداتم نباو ةليمسنبا

 (؟) ىلهأىن و 0 ري # 0 ا قىرغش جاك الأ

 ىلقع ىنكردأن يح ينع نعطقو * . ىمئاك ىلع تطذ اب دالب
 لجم ىلابيص> لغم علاطت * ةمئت |وساوهتلا سلف

 لهسلا عرجلاو نامصلا جرعنب # اهعابر ىتات ءارفص ةينيهد

 لاق *حادق ربغلإ ةددقم اان #2 انسرت نأ و نيح نشن را و *هباتك ىف هيويس ىورو )01(

 هذق أهي ىلا ماهسلا ةذذقملاو لجل قيرط نقع اذهو نومم اهسل اش ار ندع يأ نس يدادغبلا

 8 ا حشفب ا للخو مهلا شار ضو ةمحيعملا لاذلا ديدشلنو ءاقلا مكن

 نشير دريملا ىؤرو

 يودح روع #ةليل نس لهىرعشترل الاد لغفلب هرداون يف تدبلا اذهيللاقلايورو )0(

 مآ ةمزلا ىذ نأ تنباحلا ابسلو | تابا دعو © لها ردا



 عد رعابرلا دحاوو اهدالوأ حرطل اهعابر ىتلت

 |0300 * ةعج 00 صهدلا نمجأ لهو

 0 صعد 5 يك سس ميشا ٠ م اذا لكك

 الام ةلق مث يموق مارح #*« اهسدعلع 1 تمرح دقل
 كشاح تب رص دق ةدايم قا 0 5 0 ونيف 20 اذ تاطعاقهل َتاَقف

 جوز "1 ممنامأت طخ ولو آن مطاع 0 0

 ةليمح تناك ةيراسلا نأ هريغو 0 لاق ره اان دح لاق يمر لا ) 1 (

 باكيف اويستنا دقو دلجو ددع كانه مطوءامت قوتك هلع هللانا و كو نايع ىلاوم نمراسيلاو

 05 مارب نب يسع هللاش اهءوق نم لحجر دنع تناكو لاق بلك وذ مهتيبقو دنعيبأ نير راسنا ىلإ

 لوي اهفو اهروزيةدايم تأ نكيرات

 راسي ىنب فونأت ناو الع تحت ةاسح اذن اتس

 ةئسح لع هتنواعو مولئاقف ابلغ وع هَ مهف اهدنع ةدايمنبا دجوفاموي اهجوز اماع لخدف لاق

 كلذيف لاقف ةدايم نبا تلفأ ىت

 راوسلا ةمظاك لجحلا توم # مهاع ىننوامت تلظ نق
 نادك !١ ف هحلس عطش * بلك وهو يسعترداغ دقو

 نب هللا دع ىندح لاق نعش نب دعس نب مهارب | ىنثدح لاق ىحي نب ىلع نب يحي (انربخأ )

 لاق باثو نب ءالعلا نأ نعيودعلا ةري نب نمحرلا دبع نب ناهع نع يبلغتلا فيفد نب دلاخ
 ا ٍذاكو اهريمأ وهو كلملا دنعنب ناواس نب دحللا ديعل ارئاز ةنيدملا ةدايهنبأ مدق

 كحلصأ كلدأ اناةدام نبا هللاقف اعأينوغباف جوزتأ نأ مهأ ينا هباال دحاولادبع لاقف ليللا ف
 00| اذا وحسم تلحق ريمالا انإ كيلع تدق اق لير شلا بأي نم لعلاق ريمالا اهيأ هلل

 هياع ىب تفقويتح لجر رطع ةحئار ينتداقذا هيف ىش.أن اني هللاوف اهاحأو ةنطا هيف: نكإو هب "يش

 سردي وأ اونو ولَتي م .اكتامل هتلخل ماكت ىتح هنع تماقأ اف هنسح يناهلتسا هياع يرصب عفط

 ا ىلا هع ماوه انا ككتل ريمالات تف رغم الولف تكس تح اًنارق ارقي وأ الإ
 هيلع هللاىلص هللا لوسرنم ةدالو هتلان دق ناو نيتفيلخلا نيب و نييحلل هنا تريخاف وه نم تلأسف

 تن 08-5 ناف ةريشعلا نباو ل>رلا وشح منو حكنمللا ف هتباؤذو هنرغ نم عطاس اط سو

 نمو دحاولا دبع لاق همالك ةدايم نبا ىضت املف داليلا هرك ذ باحو دامعلا داس دلو ىلع وهو
 دام نبا لاقف' نسب كنب ةمطافدماو:نايعنب ورم نن هللادع نب دمحم هاذا رشح

 مقم وهف هللا ءاضق لكو * مهريغ هللا اهطعي مل ةوبن مهل

: 
3 



 ها

 هلوق هيلعتمدق امل دحاولا دبع هب 0 امثو ىلع نب يخي لاق

 ١ . دحاولا دع ثيغب زاح+ا رصن * امتاف عيبرلا دا ناك نه

 دحام لئامثلا ول جوتمب * ةرومعم تا ةئدملا نإ

 دال نها عرب ظ راطلا نعأ »فاك سما تف  اب ار
 دهاعبو مل راخأ اكله هت كو قارلا نواعم كاك
 دراملا فيس عاعش فيضلا يثدغ #* ام لعلب نم امممدو اهيهلام

 بامحأو انأ لوول انا لاق لسا فيز ندعم ىدخ لاق ريل 1 لاق ىهرحلا ( 0

 خانأ تح ف لاو كر تلم لج لع كاز اذاف انل ءام ىلع لايل ثالثب رطفلا لق ىل

 انعم وهو انع ءاملا تملقأ املف هلخ انديقو هلحر انمضوف هيلا ا ا 1 املف تقرع | أ ىلا

 لاقف مهدحأ زجرافءانف ع الو ال بستن مل ل>رلاو نوربتي انم ةملغ ماق دعاق

 لسع لحاو 0 صأ *« للحلا سابل ةدايم نا انأ

 ةدام نبا اناف :لاق ذم نا من لاق رعشلا اذه لاق ند وكلا رخأ نا اي لجرلا هل لاق يت

 انيضقف ةكم انحبصف نيلحار انيرسو هديشنب لالا انع عطقيو هرعش ن. انللعي تايودربأ نإ 0
 دحمان ماق رضا الق ةكع انرطفأز ءافرعواميق رعق 2م نم دموق نم لالحا 00

 دقووه اهانلقف ةدايم نبا نيأنواوغي نيترملا عم نيلجارو نيدوسم نيسرافب نحن اذا رطفلا مون
 لاق نيبترملا ىلا رظذ اماف زربا ةدايم نبال انلقف اهف انك ةممخ نم انزوب

 هسرفل ُهلوَشي ماس ىتب ضعبل 2 #2 جريمشاي كتايشع ىدحإ 2#

 جريمشاي كتايثعىدحإ * جسنملاقوف هكدللو مل وقأ

 نه كباحسا نم كعم ْدَحَو ىلع نب دمصلا دبع ريمالا 24 ةدايم نبال اولاقف جر.شم يوربو

 دخل لخدف ةودنلا راذ باب ىلع انفقو يح هدحأ انا رغ ةسرأ ام هعم جرخو حظ ا 11
 يد هيدحوف ىلع نب دمصلادبع ىلعتا> دف ةرحش ا نأ ايلجدا لاقف جرخ مْ نيدوسلا

 ةيواعماولتق دقو يرملا بحاصت كلام لاقف ماس ينب نملجر تلق تلق تنأ نم خل لاقف ةذروم ةفحيل
 ل ورع نبا

 ابلإب رس عمدلالضخأدقل * اههلام الأ ينملام الأ
 اتيلابة نك 20 لاس اوبن # ةتزراخ + لع ىلا لاق
 ايلاقعأ .ضرألا ةبتلخ ع ,رشلالا نمو رع نادعإأ
 ايات زك ناك دحام هب تدوأ رع كت لَ

 نإإب فرعملا ورمع نب فافخ- هب لتق يتح ةكربملا نم لاز امو ريمألا هللا حلصأ من تلق اهي ا

 كلذ ىف ةبدن نإ فافخ لوق ريمالا عمس امأ يخيمشلا مث يرازفلا رامح نب كلام موقلا شبك ةيدن
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 (؟)اكلاعصلا لاح رلانابش تنجح و 56 ةتبار ناح وقلا كاك تحت

 - كلذ. انآ يننإ افافخ لمأت * (؟)هتمرطأب عرلاوهللوقأ
 : لاقف مهيدبأب بصأ يذلا ول 0 لتقلا موف زكأف مهايخ ورمع نب ةيواعم طسوت دقو

 ا نب دو يلع علو ىلا مث دف مث رد غلا 1 عأو كليم نديلف ءاسنلا تدلو اذا كرد هل هلل

  نيصاملارثك اقدام 00060 همأ نم أنك ضاع كيلع هللا 7 لل هل لاقف 5 لا هيلع 0 ةدايم

 مف لو ىلا ةدايم نباةديصق هيف 0 اعدو دمصلا دنع ك>ضف

 00 1 3 ًاعش نأ الأ كلك انا

 كامأام قنعأة دايمن اقف كطظيغ غابأ منا 6 0 ترداغ نا كلمأ 3 قنعأ ةدايم 5 لاق 6

 ”لاق اذه تلق تنأأ هل لاق مث 200 دعا اهآرقف هلقأ 1 تررقأ وأ هنأق 8 ام تدكنا نأ

 01 115 لاقت كسار ترضف شيرت نمزا كيم تقي نأ ةدايم نبااي تنمأ تنكفأ لاق م
 1 دع كحذف هالحرلوشتف هيمربق ريشا وهو شار و نمزاب هاقان نأ 0 ا زابلا كلذ ناكفأ نيزابلا

 تاي لل دمصلا دبع انثدح لاق ِي املا تييح نب رمد ) 0 ( مهاكف 000 اعد 06 جملا

 .امهلع لعن. نسحلا دلو ضع ةهأ يف مايأ ىف ندير نم لاخر هس ىبلا ةفاذح وبأ لاق لاق

 ةلئمتم هيلع ىدطلا لبقأ لاطأ ٠ 19 ةدح ءربص نم وحمل نسالاو كك [-وكو هلءطلغاف مالسلا

 ةدايم نبا لود

 اح هدد [كاعز جا ناك ع اييأر ةعافس نم اهاقس تنلغأ:

 1 0 لاق مالاس نب ل نع ةزاحإ ةفياخ ونا ) يثريخا ( اباوح هن هلع در امو الحخ يثرقلا ما

 دنع هتءاح هل ماق هنأ كلملا ديع 0 0 لركا ةندملا ىلع وهو ناماس نب رفعح ةدايم نإ

 5 نم لاق عش ىب 0 تاق هللأ كّمحر تأ 8 هللا كازح لاَقؤ لاق هيلا الع وأو رفع

 3 ب 6 تخغعوس 0 هللاو لاق لكأو نب 2 1 هللا كافاع نم لاق ةيلعل نب سدق ند تاق

 لاقف ا 1102 مْ مم سعالو طق 6 عه ا هللاو كلو كتحدل مف ىعو طق لئاو 2

 1 لالك الو ةابظلا ة 4 هاذ د ىلع ينب ف ويسام كروعل

 لاخا ريغ ه7 ثار د معابأ اوثروىلوالا موقلا مه

 لاقم نم ماع اوكرت امو * ًاعيفر مطلاقملا اوك رت مهو

 لاثملا ىلع لاثملا 00 35 * 0 دقام مكموت موذح

 لاكشتلا ص مقلب دقف * 0 > يف اودرف

 ناماس نع ىلع نب يخي ريخلا اذهب (انربختأ ) مهماحرأب هرك ذيو هيمأ 6 ء وفعلا هيلع ريشي

 .يواع اكل اهران ”الوا ادحم ينبال م ى ولعهل تفقووهو يف :لدبأت 58 لماكلايفىورو )05(

 لماكلا نم هأ ةروطأم يهف طا اعدطأ سوقلا ترطأ لاه ع يا هنثم 1 هلوق (59) هسرف
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 رفعج لاق هرابخأ دي ١ ءركذ اهف يرملا ثرحلا وبأ لاقو يحي لاق مالس نب دهم نع ينيدملا

 ريمالا اهيأال لاقف نامع ْن 0 كنع نبا كاطعأام كم كطعأ نا أ ةداسم نبال ناماس نا:

 ا رملا بأ ن 2 نعدا- انريخأو يحي ( لاق ) ديزي نب ديلولا كي نا يناطعأ مك ينامعأ نكلو.

 لوش يذلا ت :أأ ةدايم نبال ناماس نب رفعج لاق لاق

 اهاَضَع اسف 2 قلارق بضالو د أويذغت مث 2 اوضغت نانشأ

 تاق لاق تلق فيكف لاق تاق اذكهام هللاوال لاق
 اهباضغ اسق محن نشيرق لدعتو * اويضفت مث اويضغت نادسأ ينب

 اذه دعلا لوشإ اهو مث ىئب 2 يب ةدام نا 1 6 هدم .دقأأ هذدو تلقادكه تقدص لاق

 ناماس نب رفعح هل 5 يذل" تيبلا

 اهارو | 069 تدضغ ناو :* كوخ مع 0 رقحأو

 اهايذ نطي نأ ىلانأ ت سأو #خ فدتح قدي نأ ىلإام الأ الأ

 ان 00 تدق نالبع ىضن نمت قا ولو

 ا اا اسواح قلو

 اهماكر تلد 0 ولو 02 د 2 ءش نأ الا كلملا ان

 اياها نوك انا هلالاذاعم * اطلقف نك هاذ نمتضغناو

 * ىناو .باو-لا لاوقل يناو

 اهاكر. كنم لحرلاتافو كادي, . © ترضاد كءدلعسقتدةغاذا

 يعامنلا لوشأ نب :ةعامد لاقفتتلاق رن نب ضاع نب طابر نب ربح يدش .هربح ف قد

 > نيا نع

 ةدايم نبا ضراعي
 0 ىوشلاءاعر .* هب. تضراف ةبانشإ نبا لل

 52 هدجلا ايانث هياع * تزرحأة يزن > نماعورف اسي
 م ين عمسإ ةعامس 1 لو اولاق هيلع هلل | قلغأ لعق اغأ دقااذه نم ةدايم نبا لاقف

 ا ,لا ى 00 ىدسالا مح نب نحر لا دبع لاقو هع تك [دبأ هحافأال هللأو ىف لوشي

 نأ اهنم تركرذ .ةلبنؤط ةديصت ععوت ةذام نبأ قعد دسأ نيتادودنب ةبلعل نب دعس

 اهبامك عدت لوشلا طسو يعو ابر * يذلا ةدايءنبا يلا بذك دقل :

 اهباس راعسعب قرمل لو باضخ * اسبفك ندب ل فاراالا ة ةثلا رش

 اهءامتعاو أمدق انرح كل جرم #* فدتج ديدانص بذنت نا 8

 بيعلا نم اهبانتعاو ةيبغلا نوم اهبايتغا يوريو

 ايباقرعضت هو سيق: مءاسم تعد [ِث زرق سبق تيضغاولو
 اهباذ دع اهلا 3 هنموق كع 03 ىدحاةصهأو نب جامررج دقل

 اماضُع مق م2 منأ ةببتق ه .هسأو هكولاب جول ماع دقو

00 552 559952252525223 3 

 00 ناعالا ع 15-9
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 اماصمايزخ ناك ىلت مايأو

 اهبالكواهعكح ترذو ريغ

 اابرو هادم عك لويخ
 ايهباغش اهنقسغ منغ ءاونال

 اهباحتحاو اهقارشا انل ناكل * رشم ناك سمشلا ن ركنات

 ا ءاسناو اهذاسصا ه«ودشت © اهرمأ كل هلل ايكلو

 #« مزاح نإ لق مايأ اهمحن مو

# 

# 

# 

# 

 د

 اهبايش ناك ءرملا بايش سيل * لبهن ةليلح تباش نما يردعل

# 

# 

3 

+ 

2# 

4# 

 ايوحو كَ .الآسق عدتناو

 تر نالع 5 ًابيقنأول ولو

 اههبابت تن ىرملا مآ هوبأ * ليهنأ ناحسلا ءارمح ردت مو
 3 ةدايم نبا حامر كب ناق

 هبت رصق يوقلاز وهوميرج يرجح

 نط وملك يف تامصلا قيست ناف
 ابايس رطل ىضري الف مال * ةلذا أسبق نا الول هللاوو

 اهباو 2 نلئاقلا ىعل ءاعلشل اهتيمر مث جل انتحال

 يبأ يلع هتذ رعف ينابشلا م يبأ باتك يف تدجحو لاق هبا نءدامح نع ىلعنب يد ا

 نودوقب ر هن ةنالع انيلا لقأ ذا ةيشع رصقلا لظ يفمحبلا ىلع سواحل لاق .هّماع 1 هفرءف دواد

 1 را كاان نه
 افلا فارعأ هما
 اهمانعالادلا دنعليخلا نم

 تيأرف لاق ةنيبع ينب نم ةعامح يف وهو ناجح نب ةئيعنب ديعس نب نابأ للا اوساج يت > ةقان

 نابأ لاقف يئريشع ن« ناذهو ةدايم نبا انآ مهدحأ لاقف موقلا نم اناقف طق مهتيارام ةثالث لجأ

 ةالعسلا روح انأأي هذه ةدايم نبا هل لاَقف 0 تسب دنع اهنع قاطأف ةقانلا هذهب ىهذا هشب دحال

 لاقف تابف ىلب لاق اهف تلقام كدشنأ الفأ
 رفصلا ةربفم لا لثمتدجمو * . اهحسم ضقت ةالعسلا ص تدعق

 ىردص او #* اريضاحو ءام سانا ريسخ محد

 ردبىب يحسانااراختد>و *# ىللئاقل ىداعءالا مر ىلع ياذ

 رض الوودب لهاايح سانا نم ملثم رام مجحطاب رضاح مط

 رس ةلطلا لغعو وا # مسطا ن سماح اسلحم دعم ريخو

 ردغلا ىلايوأ .ءاملا احن كاذك هنا ةشع: قور ادم صخأ

 رفقلادلبلا أرذ اوعرت ناودايء * ا د ساآلا 0 مث قو

 يف هلبإتناكو نانأت ني ةدبعو نابأ م نبا وهوةنبعنب ىلع نبا هضكر موقلا ن .مئاق لوأ ناكفلاق

 لبألا هذهيف 0 حيدم مويلاكتع.ساملاقفا 2 ةنيبع يب مأمرأ 0 نطعلا

 | يل يرابتا ا ملينا ةس .ع ينباي ةدايه ن ,|لقف رخآو رخآ ماقو كلذ لئثم لاقف رخآ ماق مث

 نب نإبأ كغ 0 ديف 0 ا 2 ين وطعت نأ تذراف نيد يلع ناك امنا مكلاومأ يف م 5 .طابش

 ين ىي لاق ةعابر ا م نانأ نبال ةئان ايف ذ ةقان ةرمشع عستب حار مث 3 و رثع هلم دعس

 0007 ا ااا ملا



)١١6( 

 لم .لجر لبقأ ذا اموي محملا ىلع ينا نع نب دعس نب نابأ نب رفتح نب بوتعي لاو
 املف ضوحلا اذ_ه يف عرشا تلف هنوعدف لجرلا دعب لجرلا هدربف ضايحلا يف هتلحار فرصي

 لاقف ةئيع نب ديعس نب نابا نب رفعج اذه ليةف فلا اذه نه لاق ىتدف عرش

 اريس ثيح مهقلي ءوس ءابآلا نكي نمو نوملاصلا نيملاضلا ونب
 أريغتي نأ نادعلا رحدش يبأ #2 6 تالا دوعلا اق

 نعال نأ دازألاقف © :ردشلا ىلا يرجي ءلملا حاج كاذك * هلوق ن نع دواد انآ تلا قدسس] كك

 انثدح لاق ىلع نب ا انربخأ ) تناك ثيح ةرمغلا 9 ءاملا ريصي مهلا ريصي ةدوسلا 9 هلك

 نباو هرقيوف ةملس نب بولا ةداض نبأ فاح لات ريزلا نإ دعمت ترا لذ ينيدملا بوي وبأ

 هيف لاقف ةملس نب تو لاذ نم ةدايم

 لغخ ف دلو: قورمملا قي لطو >: انشأ" نبا كا دع طولا لل

 لضتلااه تشاو نع تاتا  ةنانؤ ىديقا دب 00

 داج ومنو ةئيدملا ىلو دقو نامءنب حابر ىلع ةدايم نببا مدقلاق بعص« يريح( كنا هلا
 كرتاو نافطغ ن 0 رج ذا ال ناجحا عا .او نسح نب هنبادنع نب دم لل 5

 لتق املف 5 لبقي لو هلوش فختساف شر# نم راذحو كل«ارد مهيطعت نيا ديععلا هال وه

 هدام نبا لكلا
 )0( دحن لهأ نه ةميشهتلقف # مزح لي: حابراب 5

 (9) دربو ةيشاح لك عقرو * شيرق نم ظفحت هل تلقو
 يدحو ريغ امش تينغا امو #2 ها ا اد_حوف

 ىتادح لاق ليم.سانب مهار ناد مدح اقرهاط يف نبدأ ينثدح لاقأى 000

 ةيواعم نب مج ينب نه ةأيتحأ يأو.ةفابن نأ ناكلاق هيبأ نع ىدراصلا مثيرملا بص نب مكأ

 امف لاقو اهب بمعأف هيلع اوراس اوناكو دياولام 1 لاقي مارح ينب نم من

 فيصنو هباوثدن اطو انآ * عبىمودياولا م انفك

 فريصمو يرش اهو ان * عبرمو ىوريو

 فطلقها كلم ف » :اهراوأ توا نإ هن

 فيصاو عقرب اهنع لاز اذا * اهذقمقوفدوساز 000

 فور نهب يت> جيرلا اهل # تحس رفقب تااو>رز اسم

 دحتلاو ةلايشو اثم حايرلاهيرذن نيكل تفي كو اذا تنل مثطا لسا ةفعض هلي 3 )00(

 دريءلل ل 1 كلان ه هأ ضرالا يلاعأ

 كويجلاف * در>بالصالا ةكوب ىلع #3 1 نم الاحر نع كتيب ان لماكلا ف يورو فقل

 لماكلا نم هأ كح ةعاماو كامح اهدحاو قئارط هش يذلا
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 تبسي

 اهذهنن ةدل اهدنع ةدايم نبا دحو نئل اهقالطب فال اهانأ تاسالا هذه اهجبز عمساملف + كاف |

 هعم انه لحرو لح رف:لمتحاو اهذشهن قدف امنب دنع اموي وهدحو يتح اهازتعاو اهمع را ّ

 داع نبا لاق
 مارح مطنش نويمارح» كي بالك وني راس ماغ اناث
 ماعتلا اهب ليقت :ناعبقب. * راغص رحاش م ود 0

 ماركلاق خام نورد الو: افيذ نورشبال نوما
 و يرسل م ا لاقي نم ةأزس بحعأف بالك نب رذعج ونب كلذ دعب ميلع تراس مث لق
 امف لاَقف اولحرا * مههأقمةدم املا ثدح

 35 هءجاهمان دق ليالا و ىنرلا ب وشب ه0 عمل رافال قر تقرأ

 هعباتنو هةةحماعإ ىنحأو 0 مانام دعلا ند هأ تقرأ

 #١

 د

 يب

 هعزاو نيثنحال تن 35 نام 4 3 ا ن4. ا ىحل

 هعطاق يأنلا يذلا لبا جبم :اناو.#ب هياوولا ١ ىرتحتلا مآل: كيه
 هدا اضن 10 المح مرصيلأ * اننب شغلا عقبتسلا لعد دّقل

 هعباتسإ تدع ع ناعبقلا د رطع #* | ش لوادلا يرن ةحرس اه

 أ مال بحلاديدج ير د ىضفلا ىذب ح تلاقمويامنم ا

 تك دو لاق مهاربا نب دس أ ينثدح لاق ىهاط ينأ نب دمحأ ينئدج لاق ياي
 نطب محو ةثملا يف نه ع رفعح نب كلام نب ىهلس يني 3 ةأسعا 0 ةدايمبن , أ ةقشألا

 لاق كن. فرشأ ل د دو ا اءاثملا مهل لاقي

 الاع 5 ه رعد نم أرهم تيطع ال 3 كلام نب يماس لآ ىنتعواط واف

 اهلولادو ورمل لكلاب ني دافي لا نءنيعااب ركب رس ٍ

 ايسأ رملا هت نيدقلا ي ا ورمل #* كدر كر ال »و نطيهاماذا

 الوديلا دعب ' 5 هحدم ناك دقو روصنملا ةفالخ ن٠ ردص ىف ةدايم ناتام مهارب ا نب د لاق

 مطدب او ةلقو ع ارعشلائاد. يف هتنغر ةلق نه هغاب الل هدم

 نب ثرأا ين نم هنأ ليقو.مك 0 نينداعلاز هك ليقف هم ١ يف فاتح يريحلا عولب نب نين>

 ْ كرو ميش اودغفن رك نمل يدور سطو, نينج نم هاو موق ن :رم هنأ لبقو بنك

 'يركو ةرزجلان كك ناكو.ةمدقتح ةاضاف ةءنص هلونينغملال وحل نمالخل ام انفه انعاش ناكو نييك أ

 ام هلذلمو 1 2 لالا وعر انا ناو اعرب غو ماعلا ىلإ كاما

 فكس ومع
 تفّضقلا قفلاالا ىميدنامو فحتلا يلزنمو نيح 5



 )/ا1١1(

 فرتغأو .ةوان ةعرتم هب ةيطاب رغث ساكلاب عرقأ
 فزألا اهرارق دوم تدب د ا راحتلا زكا ةوهق نم

 فنعالو . ةوقش ينذغت مل * بصخ ىلزنمو ضغشعلاو

 فيفخ هيف بيرعاو ميدق ليقف يفخ ىكملا نبال هيفورمنبلاب مر فيفخ هنو نين رعشلاو ءانعلا

 0 ينندحو لاق باطلا ٍقَأََو 3 ينأ قدح دامح لاق لاق ع عكو ) اريحا ( ىجاشو اا ٠ نع 0 ليق#

 بنعق نع هيو رود نب يَ نورد ا 5 2 50 ىدحبل يلوم دواد 1س ناماس نا 3 هاك

 فوق ككل 00 هليدعو كلا دبع نب ماشه جح أعم 2 اولاق ىن عئادملا ٠ نع ىلهابلا زرحلا نبا

 لاقف هل ضيع ماشه هب يم املف ةليوط ةيسلاق هلعو هل عار و هدوع ةعم ةنركلا روظن نينح هل

 ىنغتيوهو مان هراوريسو هصاز ةودأ لج لع ل ّق ليِخ هب سمخأف نينح ليقف اذه نه

 ٠ لس وص

 نيطلاؤ دكا ذا ةكوع كلا يل ل
 للخلا لقيصلا نوفح * ىلع حولتاك حولي

 نينح ىلإ بسني ليم تمي هةر رموش ةءلان لقت يناث نينمل توصلا اذس ّه ىف ةعئصلا

 يبأ نع هريبح ف قدحسا 1 ةناع رهف رانمد ا 1 اع ماشه هل سعف لاق هريسغ ل ًاضيأ

 اماقه ىنغ هنا باطخلا
0 

 تسل و رض

 اا ءاعما ند 0 لاب ترص اله حاص

 اراهع كوت مو كت عل تيش انهوم

 اراطتسا قربلا اذا ن. * زملا يف. قربل 6

 نبا ةنسأو قدا ن 0 - يلعسولا ير ْق ةبامسلاب ليقك ا 2 1 ءانغلاو ضصوخالل زعشلا

 لو بر هيض قاما اد ا ينوي لاف نيل لا
 1 نيل لق قحسا لاقو رائد ا هلأ 0 فحل لد لَر يح هدي عدس ماثه 0 ٍّ لاق ١

 ا عأوأ ا اطالع 11 0

 يىرخ 1اهب 0 26 ا نعريبز رلا نب بصعمو أ نع 0 نس 1 ا ين دير

 خم يق , لح لاق تحد ىَ< َى , لح لاق راكب نب ريدر لا 5 دج الاق رمصت نب تدم و ءالعلا يبأ نا

 ا رلاو 50 ب لبقأ ذاعيبنو ىرتشن مسوملا م نأ حاب ال ايل انا لاق.سيرش هل لاقي نيكلأ رب

 هلا رس فى 5 يب تدب لاَقف هبا 3 4 ةلغل ءأاذاي ل يع 0 0 م 8-5 ةنحالاو

 ة



0 

 ةاكحدلا ةريثك عومد نم * كارما 1 ينيدعسأ

 ك1 21 الرد امتع م نوكرادق باصخلا لعأ نا

 بانإ ند ةتيم قاذ نملام د انه تملع كاكاو ينوقراف

 با.سلا فص نه لخلايا ىم #3 وهىناتنيعزج عزا ااونكس

 تاتقو ةعلا :لوكو ف قدص يح نمن وحلا كاذبك
 تابع نم مهدعل توملا ىلعام 05# انام ا أوعباتهتدب لح

 يبادعأ قلمواد رف ترص * مهلعو مهدعب ليولا ىلف

 اق ةاتلاب لوأ ليم دل ءانغلاويموملا ةعادوف أن لطم نيل 57 قآ نا ركل معلا

 لج رلا فرم من لاق ةبذاد ا نء يطس ولاب ىليقث ين ' يعارخلا لك ايد ىنأ نال ةقرا ظسولا
 25 |لليخ لجرانأو عول نب نينحانأ لاقفوه ن زم هانلاسف ءاتكر ذأ يح هامبق سهَذو هتاذب

 نينحناك لاق'ينئادملانع ينأى لع تأرق دامح لاق لاق ىحي نب نيسحلا ( 0 ) يضم مث لبألا
 نايتفلا توب 1 نيحايرلا لمح اذا ناكف تانحتلالميف افيطل ناكو ةريحلاب ةبك افلا لمح امالغ

 ار هذك نحو هقامراوأرو ةربجلا ىلإ نيب رطملاو نابقلا باح او ةفوكلا ل اهلأ انو
 هعمتسيو هيلا ىغدو هيءشيو ءانغلا عمسي ناكف مط فخو محدنع ماقأو هولحتسا هحور ةفخو

 ناكو سانلا ا نار هنم ادش يح ةعوس 3 ىن يف هب عفت 1 الف هيلا ءاغصالا ليطيو

 ًاغام هنم 0 هيف رهمو ءانغلاب روشو هنريشعو هم عامسالاو اع 3 ووهتشاو توصلا نسح اعورطم

 سانلا راما هسفنل ينءوامهنم ذحأو ىداولا مكح يلاويداولا دواد نبرمع يلا لحر مث ًاريثك

 ةفوكلا ىلا ذكنح ز رح نبا مدق وهرصع يفهيلع يل وّسافهربغ قارعلاب ع نكي ملو !+ يا ةعنصلا احا

 وه طقسف دلبلا ىلع يلوتسيو هنولحتسيف سانلا هف رعي نا يثمن هفرعي ناك دقو انينح هربخ غلبف
 هولا اهدقت ةلج عراد ةءاعج هذوف لاق رانيد فأأ لاقل فا ردلا نم كسفت كتم هل لاق
 انثدح الاق نيس نبسدعو يم“ ( قربخ ا )فرضتاو اهداف قار هلا ىلا دوعتال كن أيل فلحاو

 نب رشب اهبو ةفوكلا مدق زرحم 00 لاق ليء.سا نب مهارب , نبدأ نع ينئادملا ا

 نينح هريخ غلب و"ةرصصبلا ىلا جر. دقو هفداصف ءانغلا عمسب وبارسشلا برش هنا هغلب دقو ناورم

 يناغالا دج نم يناثلا .ةثلا نموهو مهاربا نيدمحأ لاقهنل ز رح نبا ءانغف هاعد تح هل فطلتف عولب نبا

 كلوص

 1 لا مر لاكو # هرد لوقا 0

 00 رسشلا ىف عوقولا عياتتلا برعلا ناسا يفلاق ءايلإب وه اوعياتسهلوق (1)

 | ىنعمو ارصتخم ها ريخخا ىف عباتتلاك رسشلا يف عيباتتلا لقو ريخلا ىف نوكي الو هيلع ةعباتملاو

 ءابلاب ريا يفوءانلاب رمشلا ىف هنأ مالكلا



 ذذا١ا(

 هذ لاقف راثيدب ثلا لاق قاتلا لاك كلكم 5 نينح هل لاقف هريحو هل اهأيش عمشف لاق

 تع ًابحاصم ض٠ 2 قارعلاعدو كتادبو كتدوع يف كتقش'و ةلحاع ةلصاح رائد ةثامسح

 تفرضناو هتك 1 ةوللا ىلع رثؤي الو كولا ةرششع بحي ال ةها ريغصز ر حم نبا ناكو لاق

 صمح يلا تحرخ لاق نينح ن رع ءانغلاب م لهأ ضعب ينئدح ىأ لاق 0 ا

 كيلع يل قف نود.تحي نبأو نايفلا نع تلف كيش ةنم ديفتسا ىم دانر او ايس ستكلا 7

 تطسبناو تسن فمن ٠ ةعامج هفاذاق هتلخ دفاهدح ىلا تتفاوض اذا اهب نوءمتمم مهناف 1

 انك ًافم اعاعلاب اننا ان دعقام اف مهدح لزم« ىلا يب أو.هذفمهعمتحرخو او>رخ مب َط ىنأممتربخأو

 تيرس ارا اق كلذبانل نمواولاق مكينغي نغم ىف مكل لهم ط تاقف انبرستف بارس كإبانبأو
 لع تلقف هب اورسالو قال !ويكف ال ناطبجلل تع اك م داع 3 تانك تأدتباف هب

 تينغو*يشالك دنع وه اذاف ضي رغلاءانغيف ىف تذخأأف ههذمةب ,وعصوهتدش وهلم ةرثكل دع..ءانغ مولع

 ةوتللا نم كرت مفاومشب نأ يف تدبنجاو ىل ىلا ىناغالاو مكح جازهأو حيرس نبا فئافخ

 5 هبنم ناب مويلا حضقأس ىنأ ارأ يسفنىف كلقق نءاحدقةسانآ تان اواجودحأ

 اوبتوف كا 63 أ ناتح الد 2 وه اذاو هبنم وبأءاجذ ا كلذك نحانيف ايلطل ١

 نأ تبرع نال هوقسوماعطلا هل اومدقو انياع تاطباهنم'انأب اولقؤهلع اوملسو 0

 يناي عفدلا مثدوعلا ذحأف هنم افوخ "يشالك ترص ىت>
 ةّتيدملا لاخر "لع ىتثنال * ةئفساي يريعاف ر>لا برط

 ايهما ىسش ىف تلقف ءانغاا نم اذه وحم يف ذخأ مث نوبرسشيو نوبرطيو نوقفصي موقلا لبقأف

 | نم ةوكرتقت>|و فان ىلع ىلحر تددش 520 ةدلملا هذه ىف 59 8 5 نيل

 تاقو ةريلا ىحلابح وم تناحرو 0

 نيئصلاو ريدسلا نيب ةق # انلا ىل بحم ىتء ىرعش تيل

 نون نم ةعطقو الوغو * اقر رخو ةؤكح راح

 ينيفكت ةلالع يسحو م * اشلان نماهاوساداز ىنب أت 95
 8 اف رشم اداعبو « اقحس تلق 12

 رابخأ ب قع يف عبكو هب انربخأو هيبأ ن ء دامح نع ىحي نب نيسلاو ديزم نب دم ةيركلا

 هعامس وهو دانسالا جرذأا يردأ اللف قحسا يل لاقو لاَتف 0 نع قدسا ن دامح نع اهاور

 قارعلاب ءانغلا مرح ىرسقلا هللا دع ندلاخنأ ةسانك نبا: نك ذو قحسا ( لاق ) الاس م ركذ مأ

 للا حاص أ لاقف هباس تحن دوع هعمو نين>هيلا لخدف هيلع لوخدلا يف اموب سانلل 00 ّج 20 ف

 كتعاند امو ل اقف معويف كلذ رضأف ريمألا اهمرف يلايع ىلع اهب دوعأ ةعاتسص ىل تن 6

 ىغو ةزانوأ كرخ ىءادلاخالل لاضاق لاقو دوغ 5

 كسدوص
 رىوفولا . اينما ضار سلا



 رو ربغم لهاج تا ايالا نم قيسولا دوعلا كيردلم ا

 ريح ماح 0 نم هيلع اذ * نءمأن دلخ نونملا تيأر نم
 لاق يعد اذا ناكف آد عملو اهفسأ نسلاخن الف ةصاخ كدحو كل ا دابق لاقو دلاخ ىف كاف

 نين ءانغلاو .ديز نب ىدعل روك دملا توصلااذه رعش * ل لذ د ال هل لقاذاف دب رده وأ هيفسا ١ كف

 الو هلام نم بهذي مل ىذلا روفوملاو بئاصملا ن ارجل ند الإ هلوقو قرع 0

 دحاولا دبعني ذم اص وبأ ( ينربخأ ) انوه كدنع كيدلو رفوب لحرلا ذو. لاش 'ىش هلا-..ن.

 00 هلئا دبع نع يدعن ؛ميطا انريخا لاق يبدابلا زر ا نب بنعق انتدح لاق ينوكلا فاحصلا

 منيط عاما :رع دام نع قى نب نيدحو ديم ن وي نر او اي هشلا نع دلاح نعو

 ىلع تاكح ةفوكلا 0 ىلو ام.لاق يبمشلا نع شايعنب . لا دبغ. نع ىدع نبا
 ريمألا قع ىل نذأتسا:هل تلقف ى ملاح .نيعا ماسح 0 نيعأ هنجحاحو :ةيشع هتياف هملاغ»

 أ ثدح دقف مذ كالخو هملعأ ت تاقف اهعم هيلا لدت كنظ أم لاح ىلع وهو رم انأاب يل لاقف

 ال1 يتوق تاج لمت 6 لاقف يشعلاب ساجيال ناكو هيلا هاهنا ها

 يل نذافدل.نذأف هنم مذتخي نع ىعشلا نس ءل اهرهظ ىلع عيقوتلا جر > ناثبل اثةعقر ةييكَف هيلا

 لاقصلا ةدثنم امايق موش ةءالمو ءا رةصةقيق ر ةلالغهيلع ناو م نب. رمش اذاق تاخدف لكم لاَعف

 ناب اذاو ءاقرو نب باتعن ,دلاخ راسي يىلعو يعير نب ةمرأ 5ع هنع لعوناحنر نم 0000 ىلعو

 كَرتغ ناكوا ورتعاب 00 مث برقوبحرو مالسلا ىلع درف+تحاسف هدوع هعم عولب نإ نينح هيد

 كلكم لوح دلاو كد ا لكل رتملا كل ئدنعر ال هللا ط تاقف لاخلا هذهىلع هل نذا 1

 0 ا 3 دوعدا ,نج ىلا تفتثا مث.كب نظلا ةلاذكل لاقف يناونام ىلع ركشلاو لجيال اهف
 001 ىلع يف نابمكم نافخيو ءار> ةقتمو ن وكشخ قحسأ لاقو ىوش كشخ ءابق

 0 رشب لاقف داجاف برضو لعفف مب | ولو ل قرع م رع لا 5

 تاقفرتزلا قزح كل عقو نبأ نم ور ا 1 لاقف ىلع لبقأ مثل - لك يف هل نذآ نأ 0
 اذه تلقف انينح فرعت نأ نش لاقف هلك كانه تنزظ يمال ناف لاقف كانه رمالا نأ تننط

 تقو هتعدو مث ةرئاجي هل ر ءأو بر اذ داحأف نين> ينغو كحضف درعا كف اند ا ةطن

 قح مداخلا عم تمقف تاي ةريثعو مهرد تالا را ال داق كا ع نانل ان رعد تاس

 نيد نع 00 قلد 3 ط# ريخلا اذ_.ه تدحو دقو تفرصنأو هنم كلذ تضق

 لخدملا اذه يعشلا هيلع لخد موي نأو م نب رمشإ دنع ناك هناددح نع هس 0 ء يعور ا نامع

 هانغ عولب نب نيج ناو

 اوركبو حاورال اندعتا اولاقو * يي مهريس فو مك

 ىنغو يطسولاب لمر ةيولعا ءانفلاو فنحالا نب سابعال رعشلا اذه نال حق طب لوقا 5 ذهو

 داسمح لاق لاق ىحي نب نيم ( قرخأ:) هللا هزعأ لضفلا يف لأ ن٠ اورخس لاقف هيف 4

 نب كلملا دمع نب ل نب ناهيلس ينل دح بتاكلا هللا كينع 5 لاقو فأل ْ تأ رو قحعسدا ند



 ابلخأ نم لجو هل لاه تمل مايأ يف ةريلا مذي ةفوكلا ةالو ضعب ناكو لاق ناورم نر

 ةحصب لاق حدمت اذ امو لاق مالسالاو ةيلهاجلا يف لثما برضي اهب ةدلب علا ًافيرظ القاع ناكوأأ

 رحبو ريو ناتسوو ةيدابو لبجو لهس فلظلاو فخلال حلصت اهرهاظ ةهزنو اهئام بيطو اهئاوه أ]
 القماهتردو القثم تعجرف ًامخماللا كحيلصأ اممهدق دقو مهاوتمو مهنكسمو مهرارمبو كوللا لخ|]]

 نمت كشام عدا مثيلا رْيَصت نب تلق لضفلا نم هب اهفصوام فرن تففكف لاق[ زكم كراج

 لمفأ تلق كلوق نم جرخ >او ًاعينص انل عنصاف لاو هي دك ىلإ زوجأال ةلاوف شيع دعاا تاذإ

 ىرابحو بار 1 ماعأو ءابظ ن نم اهش>و نم دضامو اهكمسو 0 : يي ا لف

 ةَه نظءاشأ شرفلا نم اهب ْذْحِ ناكو اهقرىلع مهلجأو اهنا يف اهرق و اهلالق يف اهءام' مهاتسو ٍْ

 مهغل ْؤ ا والا ماك فئاصوو مدخ نم نم اءادلومو اه 0 ًادعالو 0 1 ل مدختس ملو

 امزواي مل ناذمع ىثعأو مرعاش ديز نب يدع ردت يف 0 نينح مهانغ مث اهاها ةغل

 ”ىش ىلع تنعتسا ىئايأر له هل لاق مث اهبك ان اود ا 2 ىلع مهلغتو اهيحايرب مهايحو
 10 دقلو 1 لاق ةريل قاع ربعي تغمسو تموشو تشرتقاو تبرشو. تاكأو تيأر مت

 قحسا ( لاق ) كدلب يف مكل هللا كرابف هتنمضت امم جورخلاو هترصن تنحأف هترصنو كداب ةفض
 نب ديزو ني داع ممل لاق نييردَشلا نم اره الا نيتح يوشاءاعلا قررت د نك +لو

 ىلا وهو بصتلاو جزهلا نيب ةريسملا ءاتغ نوفي اوناكو ةممح نب كلامو بك نب ديزو ٍسيلطلا

 نم دع ال وح اسما لودفلا قعأ نورس هاو هظوشلل انش هنو ملو بر ذأ تصللا

 نع هزبخ يف عبكو لاكو دعس 5 0 دبع نع ىب هب نق ةممح نب كلا الإ ا ءالؤد

 لاك تدح نب هةر نب ناماس نب نعي دل قمم ينبادح لاق يرازفلا رشا وأ قدحسا

 م نم هنا اًضيأ ليقو لاق سيدج نه هنا لاقي ناكو نينس عبسو ل عولب نب نينح شاع

 يقال دسلا دحأ نناوصرت (يربعا) 0 مرو 2 هلا ردو ىدايع هنا معزي وهناكو
 ف درا عم ت لاق يدبملا ص مهاربا قدسا 5 ا لك مهارب | 0 2 انحدح لاك

 ةدع ينانغف خيش وهو عولب نبنينح نبا نبا نوع ينانأف ىدابعلا نوع ىلع | م يتلا هبل

 قراشبال ن اك هنأالا ة ةوالخلا لياقءانتلا نطقاخلا هوشمناك خيشلا نال 5 تا 8

 حرس نبا توص يلانعف هنم عرش قح د توصلا دومح

 مصعملاو ةسارد كل نيبام # هنشني عابسلا رزج هتكرتف

 امو توصلا اذه يف تنس دقلا ل تاتش ةنءاهيمم اغا ندجلا ظت دنا 100 كذا ف
 نابرقلاو بياصلاو خيشلا يل لاقف كلذ نه عل يتاؤ كداب يناخأ نحالو كدح لالا 0

 نع هتاأس 5 ي< نش نع قا نأ داك دّقلو يدل بادرس يفو انزنم ىف الاتوذفلا اذه عندام

 اند ا واسد ةاحات هعمو ةريخا ا جرس نب للا ديبع نأ ينأ ينثدح لاقف كلذ يف.ربخلا

 ةريخلابيط ينذلب كم لبعأ نم ةاحللا نول نه لير انآلاقو ةفوكلا ناو شع نت رسشن ةيالو ف

 دعا اذه ف كانغ نسحو .اهرمح ةدوحو

400 4 



 0و لح اك < نع سدلا تاناني اوت
 ديقب ينا ًادبقم تسلو * ىنارنمبسحيوطخلا بيرق

 00 الاف لزم ىلا فرصناو دقت ىح رشامتو كدنعو.كتم.اهقشاأل تناندلا هده تجترخ
 كلو كيلع كلام رفوم لاقو 4م لاملا يدح ا موز ينب كل ىمتاو [مهريغف همس و ةمسأ نع

 انددرو مهلا كانزهج كدلب ىلا كفن كتعد اذاف اندنعماقءال تطشنام كلثم هيلا جاتحيام لك اندنع
 نيرهش اندنع كف اهف درفني ناك اراد هتكسأو انتئج نا كيلع هتقفنأام انفلخأو كلام كيلع
 موي يف ناورم نب رشب راك نم يدج فرصنا يت> ينل 5000 0 ها د ملعب

 تاراق ًاقلغم هيون 0 نأ لونا ناك ىلا راذلا تاب ىلا راصق ةريلخلا 0

 اهيراوح الو هتنإ اف دحب مم مرخلا ران ىلإ راعك دحا هيج لو هل حتشي مم بابلا قدو كلذب

 هبا لكل زادلا لخدو هفس ىضتناف احاوتفم حرس نبا رادو 0 اف ىتلا رادلا نيبام 1

 كلم ولا تنفخ توكسلاب هي هيلا نيموي نهو بادرسلا بايىلع ا ارو هكا عأر اهاخد اماف

 هدي نم فيسلا يتلاف تودلا اذهب حيرسس نبأ منرت عمس نأ ىلا هلخادن امل نهتراشا ىلا تفتلي يف

 اهنأ كئادف تاعج يحي بأ قذحلاو تا ركل ها كرك ا نم هفىع دقو هب جاصو

 00000 115 هلال كيمو الإ اهي تح رخال حيسملا قديوف ات ريح ىف انهنع اهقفتل راثد هاما
 ناك ام فالخب هيقلو هب بحرو هقئاعف هيلا لد مث كعم هب تئحام يوس رانيد ةناملثو رانيد

 5 ني تن ىلإ هعف راصف تقولا كلذ يف هغاص هنا 0-5 توصلا اذه نع ةلاسو ب انك

 ىدج هيلع در جورخلا دارأ الف اهاثع كلذ دعب هلصو 3 ا مهرد كول ١ ةردخعا هلع وذ

 دقو هلهأ ىلا حرس نبا عجرو ةريخلا ىلا ةكم ن ءاان عاب ىلا نفع در ادقع رضوا روج و ةلام

 دعس ىنأ نب هللا دبع ينئدح لاق [ 00 1 تمل فا :راد ىف ناك نم عيج ذخأ

 ناك لاق ىريخلا نينح نب دبع 0 لاق هللا دبع انثدح لاق يثراطلا دع نب ناسح ىنثدح لاق

 حرس تاراسملا نيذلاو قارعلاب هدو وهو زاحألاب ةثالثث رفن ه هك يدج رصع يف نونغملا

 رعشلا اذه يف ىنغ دق انيح يدح نأ مهغابي ناكف دبععو ضارغلاو

 يالا تقلا مدنع تففكو * نهاذلا بانعلا ىلع تكب اله
 براشال ةذل لباب رمح نم * مميق_سنيفوسم برو اذه

 بالا بمكب ينرك تاذ نم * مهتحبصف ةرح_ب ىلع اوركب

 بهار ةنبنك يف حبص ليدقق * امأكح نيدلا ءلم ةجاجزب
 0 قا رعلإب خأانأ انم رش ةعان 2 لهأ ايندلا يفام اولاقو يدج سحأ اوك اذن اودمحاف لاق

 لاح و تناوةثدلع 02 كولوش اون ةكوةقفن هل اوهجووهلا اويتكف هريزتسن الو هروزئال زاجملا

 8 هنوقلك اوح ردن هريذ مهخلب ةنيدملا نم ةلح سم ىلع ناك ملف مهلا صخشن انمرابزب لو تناف

 كيعم مط لاق قيرطلا ضعب يف اوراص املف اولذدو ْذّكموي نم ًاعح الو ا هكا نك ب

 ل يتالوملام لثم ةءورملاو فرعثلا نم كل ناك نا حرس نبا هل لاقف يلا اوريص
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 0 )3 اا اوادعو 2

 1 لاق 1 هايإ مهانفف * ىهاذلا تاشلا 0 تيك اله * ةلوأ يذلا هنوَص مهنغي نأ انينح

 نم ناكو هانإ مهانغف توصلا 1 5- له عمسل ىتح كلبق ينغل "ل 0 مك د انكام اولاقف متأ اؤدبا

 همم ب نزع قاوولا لجن هود كلارك حطسلا ىلع سانلا محدزاف ًاتوص سانلا 1-5

 3( دقل مالسلا اه ل تلاَمف مدطا تحب تحن نين> تامو ءامصأ اود رعاو انجل

 هسننم ل كسلا 2

© 

 : ار
 مصعملاو هسار ةلق ٍنيبام * هنشني عابسلا رزج هتكرتو

 )١( مئلّسملا سرافلاذخأب بط * ينناف عانقلا ينود يف دغت نا
 اهنمو ليقث نان نينمل هيف ءانغلاو يدعلا دادش نب ةرتنعل رعشلا

 ديل وتد لا 2 صهدلا تايناح ينتنح

 دس يآ ادقم تيل 2 نارزق ا ١
 ورمع هقفاوو يملا نبا نع ًاعمح ىروخام ىلصوملا مهاربال هيفو لوأ ليقث يريحلا :نيتمل ءانغلا
 1 لاقي. مالسلا اهم 0 لزأ» يف نين هانغ يذلا رمشلا ةبسنو * مها ربا نلف هللا

 ىرحم يف قاطم ليق* فيفذ و هيلا. نونغملا ةئاضأ دقو هل هضعل 5 0 ديز نب يدعل

 قحسا نع رصنبلا

 تس وص
 مد ةراتخلا ةناملا نم الجم

 يبارطأ ىلجاهف ليحرلا موي * بابحالا قرفت داؤفلا عار
 أ رسال ل شا 1 ضر غاحس * هرعت كك3ك !(تنكم تلقت

 باهذو ةيطل لاما لزب * اوبرقو ليح رالاودانم ال

 باككفلا نيبل كنم هحولاو *# ةبايصكيلعىغَشب يسالا داك

 لوالا .قيقتلا نم راتحلا هنو ضي رخال ءانغلاو ةعيبر ىلإ نب نمعل رئشلاو لمطلا فال ١

 ) يس ولاب ليقث يفان لماك يال هيفو شبح لاقو) (5) قدا 2 رصنبلا يرحم يف رولا قالطإب

 برعلإ ناسل ه 2 هعانف فدْشاَو ةتاسرأ اهعانق ةءرملا تفدغاو )١(



)14( 

 "| كتبهو ,يطسولب وأ لبقث كلاملو :يطسولاب ليم فيفح هيف ًاعِيَأ ضيرغلل 77
 ) دا هتفالخ يف ت>> تناكن اوم نب كلم ادعل تنب يف ةعيبر يأ ن. رمع اطاق تالا

 دمعو ىئادملاو يميز نع مهارب ١. نب قحسا نع نافه ولأ يرخلا لاق متيطا َن اص لع

 ةدعوتيةعس را ني رمعملا جاجحلابتكف تع نا ونص قب كلملا دعا 1 ىئيسلو ملحان

 نمافو> لعفي يف كلذل ضرعتنو ًاكش اهف كوي ناب تناكو 0 لك فمش ف اهر <

 كيلع تلاق 2 لع ل 01 نه هل تلاتة لخر اهي نق تدارخغ اهحح تضق:املف جاجحلا

 ارث ملام ىراولا نم ا تلخ دف تججمح تلاق كاذ مو ناق هللا ةسن ! 21: لها لعو

 اللا ىف اج وول اناسأ هرمش نم ادور نأ ةعيبر يبأ نإ قسافلا عطتسي لف نيلثم نيعالا

 ىفُف ريناند ةرسشع تدب لك و هلاق ناك نا * ينثب انتأف ا لمعف دق الا هاز 1 ينناذ لاق ان رفس

 هدشنأف لعفأ لاق ىلع مكت نا 5 نكلو تلعف دقل لاقف هربخأف هلا

 ىنارطأ ىل جاهف ليحرلا موي * بابحالا قرفت داؤفلا عار

 هدشنأو ةليوط ىهو
 بارطالايئاونينترتعاو * بابحالارك ذن يبق 3

 مث لوش اما ط ىهو

 تاد طرسإ لك ركل ه انحرم“ اير ال ينيلتقا

 باحس لالخ نم سمشلاك ىهف 5 11 قص اهمع 5

 اهدكنأف لجرلا اهلا داعف' لاق رصننلاب ليم: نان يلذهلل تايالا ةثالثلا هذه يف نأ شبح ركذ
 4 هن دعو ام هبلا تعفدف نيديصقلا نياه

 0 هراخأو ص ارك د رع

 ا كلذب بقافرظنملا نس> بابثاا ضغاّرضت هخولا يرط ناك هنال هب بقل بقتل ضارغلا

 || ةئسلالا ىلع كلذ لقثو هب ىمسف رامعاوهو ني عالاب هيش ىلكلا نئا َلاَقَو 0 يرطلا

 سن وي نب ليعمسأ 2 1 هتينكو كلملا ديع همساو ضيرغلا هل ل اقف هنم فلالا تفذخ

 ىلوموهو ناو سمانأ ىف :كب ناك هنأ نيكملا نم ةعامح نع ناسغ نأ نع هش نع نع 0

 ةيريأ نير ةيحاص ايزثلل ةيءسو لبق ىك ءالوو هؤالووربربلا يداوم نم ادلوم ناكو تاليعل

 تتم دقو رغصالا هما ن ثرحلا نب هللا دبع نب يلع تاك نامع مأو ةبيرقو انضرلا 00

 اذ نإ دمع الخ لاق ىرهوطا زب زملا دع نب د.( ىربخأ) تانكلا ردص يف 3

 ينربخأو نيكسم هيبأ نءيبلكلا نب ماشه نع ىنالعلا ةيواعم بأ نب ميركلا دبع ين *دح لاق ىبضلا

 قربخأو ىحي ندعم ناسغوبأ يف نأ دح لاق ةيش نب رمح ينثدح لاق يرهوجلا ز زيزعلا دنع نب رع

 ىئادلاو ىوهذلا نع هنآ نف قدا نب داع اند يزالا 0 دممو يبحي نب نيسحلا

 فدلارقنيو دوعلاب برضي :ضب رغلا ناك اولاق ضيرغلا ةصق يف اا تعج دقو مالس نب دممو



 )ه؟١(

 ءانغلا ا اطابخ ينغل نا لبق ناكو اممرتيو ةسش ” عنص|ناكو اضو اليمجج ناكو بدحضقلاب موا

 ينحل هقظنم ةوالحو هف رظو ةعبط حرس نا ىأراملف همدخ ناك هنال حرس نب 6 0 لوأ يف

 هنال ومىلا هاكشو هيلع لدءاق هدس>و ههجو 0 هقوشو ىانلا دنع هيلع ةيلغف هءانغ د نأ

 ض ىغ نم سعو هءايلومىلا كلذ اكشف هدرط 2 هيلع ين< لعجو ءانغلا هماعيل هيلا هنمفد نك نهو

 ىلع انحوت عمسل نأ يف كل له هل ناقف همدش ىلع هدسح هناو هدفن نع هايأ هيك يف حرس نبا

 ناكو ينارملاك اهماع ءانغ جرخو اهاذتحاف ينارملا هئعمسأف ناعقاف من لاق هيلعيننتو هذخأتف انالتق

 هداع دك [ندلبك نذ لك ف حونني مث يجللا هئود برشتو منال لخديف كلذ عم حوني

 هيف ضيرغلاهضراعالا انوص ينغبال حرس نبا ناكف احشلا نم هيف ناك امل هيلا اولدعو سانلا هاهتشا

 اهاهمشاف جازهالاو لامرالا ىنفف هدسحو هيلع دتشا ضي رغلا عقوم حيزمم نب ١ ياراملف رار

 كمأ ىلع ىلع حونمت تاءح نيح ثذخماب م لاف هنقذحو ءاننلاترصق ىحاانأاب ضيرتلا هل نات سانلا

 قل هرجمو هاصقاف ضيرغلا ىلع حرس نبا بضغ امل لاق يعد ىتدحو قحتسا لاق كيبأو

 هانأ رف !«ياثءامدمب الو اءبانق 1 2ك صاع نب ١ ضش ىف اتناك نتا نيتيراج موغبو ءاروحي

 كيمد هللا ًاقرأال هل انلاقف حرس ن أ هب عصامامط ركذف يسن كلام هل اتلاقف كريو هينيعرصعإ اموي

 ىثدحو قحسأ لاق هللا كدع 1 اهدعن تعض ناف ائم هذخأتام ننال ه2 ا نبي كينان ززاأ

 16 نونغملا ناك لوشن هتعءسف نثي رق سلاجم نع سلخ يفاريرج تيأر لاق يربب زلا هللا دبع وبأ

 ل عباتلاو حرس نب ينيوبأ ديسلا ناك لاقف كاذ' نع 1 عبانو ز زربم دسف ةعبرأ

 نبا دب ءانغلاب ةك# هنامز ل ا ضإرغلا ناك لاةف ةعانصلاب ملاع لجر كانه ناكو ضيرغلا

 تكا ىلغأ ضعب لاقو يريبزلا لاق ءانغا ىف امي راقل امهنن نوةرشيال اناا لاذ حرس

 هتعدب زيانأ نالالف كلذريغ امأف قدلا ى ىكاأ ليدف اعاو اهب تقرف الل ديز ىأو يي يبأ نيب

 نباوة رض رغلا يعامل ةنكشن تلاق كاذاو وه هنأك ناكف ئرح ماده فو فرغاو م

 توقانلاو ؤلؤللا ل انك الا ١ يدنع امكلئمامو كه قرفأام هللاو * جدوولا ةبر انيلع يجوع +: خر

 دنع ءارصيلا نه ةعامج ٍتعمسو قحسأ لاق نسحا كلذ ىأ يردبإل ناسا ىراوخلا قانعأيف

 قحشا لاق ةعنص مح 1 جيرس نبا ناو ءانغ ىشأ ضي رغلا نأ ىلع اودحأف اهيتورتادنجا ىأ

 عمسأمل انوص 0 عمج كك ايلف اندحح> لاق لحأ ضعب ىنثدح لاق ىربب زاا هللا ديعوبأ ينثدحو

 1 اقف لحرلا ا ه نم كلان هنيح نأ ًاحفت هيلا 5 ةطصاق يحشأالو 200

 كلدبو ضيرغلا نم ءانغ يسال ل هلام اولاقف ةك» 0-5 نم ةغامج مباح شيرفلا

 من لاقف كلذ نع نمي هلا زا نفهلا نودحت مهجح يف مهو جاحلا هتوصب ضرع هنا كلذ لع

 ىنغو هلوص عجرو مترف هلوص عمسو يربال ثيح فةوف جرذ>و مهباحأف مهلفي نأ اسف

 ةعسر يأ نإ رع رعش يف

 اراطوالاةماهت نم ىذق دق * اراكتبا دحلا تارا 8 أ

 جاجح نا نم ةقئاط اولاقف سانلا ماكتو توصلا كلذ نه 0 لاك غمس ا



 2 كردلا ده هين ع0

 تس ومي
 اراطوالا ةماهت نم ئضق دق  اراكتبا دجلا حتارلا اهيأ
 اراك 1 تفل داو 8 الح ةادقلا) هلك نكي نم
 0 ة ِ * انيلعامتح ناك جحلا اذ تيل

 ( ينربخا ) هيبأ نع دامج ةياور نم ضي رغال 0 هيفو يطسولا يرحم يف رصنلاب يانا ليقثلا
 قدس ين 2 لاق ةيش ند رم | الاق ساو نب لفمساو يرهوجلا زيزعلا ديع نش دهجا

 لأ كن <. اولاقف ةلل تاذ ع اوعمتجا ضي رغلاو ع نباو أديعم نا نخأب لاق ميهاربا نبا

 جارخاب ع 2 احا اريماز نايتاكلا سو نع انو سم دانس ريغل ربا اذه تدحوو 1-1

 00 دق يلأ لعاوعسج ا اهدغ يف يننلا ىلع مهب مزمع يتلا ةليللا يف ناك املف مرحلا نم نينغملا

 نوقابلا هرك ديمو سنو نع ىور اذك ينفذ ديعم ديف مهراز دق دبعم

 © وص

 ركاب ىرغتلا نا اكلا اذا < اهي دع دعم لعأ نم نارا
 عانألا 0 ناذالا نالبي 8 .كلع لك ءاداتكم اف

 اوطخمو ا ع لعأ هواتف لاق ةسح دلو ةحسا لو هركاذ اذكه ليوطلا نم هضوىع

 يخل ضارغلا عفدنأو

 اراطوالاة ما نم يضق دق * 0 4 ُحارلا اهمأ

 ىنغل حرس نب عفدأو برحتلاو ءاكبلا عفتراف

 2 1 دو هقارف 0 د يدو>و بس رقاب دولا يددح

 امزنؤ مطاح 5 نأ نب الا توملاو - مك ىلا نيد ندد

 هوفعتساف ريم الاىلا ىاانلا عمتجاو هريذ 2 نيد لاق نزكلاو ل ايولا رودلا نم ع مقر

 : هنحلب ًادتبا شي رغلا نأ نوقابلا 1 مافعأف موقت نم

 لصولا. ىددح يف حيرس نبا هذا هناك هانك اناا

 ءالعلا يبن يرحل نرخ ( ىنأل نأىع ردشإ 1 يش ديعم نم عمسإ 3 0 لاق

 ةيراح ةيلغملا ءاطش ترضح لاق يدعسلا دم نب نءرلا ديع ينريذا لاق راكب 0 ربب زلا ا لاق

 ىنغت موي تاذ رفعج نب ىلع
 امزيف مطاج اودري نأ #ي الا نيبلاول اىحرلا نيب سدل

 ةرفس ن نوةلعي 0 الا ةبرق نوكوي الا مظعلا هللا ناحيرس لاقو رفعج نب ىلع برطعف

 الاق سنوي نب ليممشاو زيزعلا 00 1 را را ال



 ( اا

 رمل رثك "نع نيف 11ناك نك نا معز لاق حي نب دم انئدح هي 7

 : و 7 0

 00 0 نمأ * انيعمدت كلام م

 ضلوع ف ضربا ا آر نم يرخأو لتايع

 لاق ءالعلا يبأ نب يعرحلا ( ينربخأ ) لوهج لوأ ليقث هيفو ىملا نب نع يطسو !اب ليفت فيفخ

 نع ليعمسأ نب دم اندح لاق عيكو انريخأو مالس نب دم ىنئدح لاف راكب نب ريبزلا انثدح

 نسل كو هك ا نع مال-نب نع هبا نع دام هأورو ريرج نع مالس نب دمحم

 0 أمال ةلح حيرس نب راعتسا دقو ضيرغلاو حرس نب املا لخدف تجيح مالسلا هي هيلع

 ةريرحيف كا هنأبخو هيف تقونمو هتف حوانوص تعنص 2 يديساب حرس نب اط لاقف ملف :

 هيف هتمدق انيأف هف كلا كات نأ ندا ارعلا ينعي قسافلا اذه هينعزانف اكسم ءولمم جرد يف

 اهانغف هناه تلاقمدقت

 يجرح ىلمفت الإ كنإ * جموملا ةبر انيلع يجوع
 داماك ذتعا ضن صغار تلاقو ةداعاف هدعأ جحيرس نبال تلاقف هايا اهانغف ضي سغاي تنأ هناه تلا

 هيام ربح ف قحتبأ لاقو بيطأ اههب ا درابلاو راحلا نيب ازويلاب الا 56 ام تلاقف

 ا ايما دال ناس لايراوجلا قانعأ يف توقايلاو ؤاؤالاب الا

 000 تعوض
 يحرحمي ىلعش الإ كنا #* جدوطا ةبر انئيلع يجوع

 جحذمنمثرحلا ينبيدحإ * ة لاي ىل تيا ينإ
 جنه ىلع الا ىتشنال * هلك الماك الو> ثيلن

« 

 ان

 جحح مل يه نا 00 ينه اذامو تححنا جحلايف

 ىج ىع هلوق بيبح: نيب * يدل نحب لاقاام' رسا

 ضل رغالديقو ورمع نع قلتسولا ليقن يفت حرس نبال ءانغلاو يجحردلل رعشلاو عبرمسلا ن نب نسوا

 رخال قرع نعوم هلو | لق ةناقأاو لوالا يف قحسالو سيح نع يطسولاب كراش

 مكحلو ياشطلا نع ليقث فيفخ ةيولعاو ىكملا نب نع رصنبلا ىرحم يف رصتخلاب ليقث يفاث هيف

 لاق رشب نب ور# نب هللا دبع انثدح لاق مكو تلخ ني سس ((ف رجا )ساد نشر ١ ٠

 لاق:ءريَغو أ دهام نب باهولا دع نع ىبللا ةبثع نب ةزج ىثدح لاق رذنملا نب مهاربأ ينثدح

 ركذو * ةينامي ىل تينأ ينإ * يججرعلا لوق هدشنأف لجحر هءاجف حابر يبأ نب ءاطع عم تنك



 ظ

 )8؟١9(

 هلوش اهمتحوتاسالا

 عجم مل ىه نا هل- كأو ئءاذامو ت>> نا جا يف

 0 ا أ ) هسعاشم نع هايإو هللا اميغ ذأ ري مك "اواو يني ءاطع لاف لاق

 ار اق يعوز+لا صقوالا ةكه ءاضق ىلو كاق قدسا ىنثدح لاق ةشش نع رمع انثدح لاق س

 * جدوولاةبر انيلع يحوع * ينغتي ناركس هب سعذاهلحانح يفةليل مئانل هتاف :هلنوهفافع يف هلثم 3

 .فرصن اوهل هحلص اف ينع هذخ أطخ تنئتغو اماين تظقيأو امارح تبرش اذهاي كاقف هيلع فرشأف |
 يهللاةبتع 00 0 ص قح-اينثدح لاق ةيش نب رهع انثدح لاق ننوب نن ليعمسا ( نوح (

 هلو ود تاو اخ هحرطاو ءاتكلط كلش ترهش لاكو هلذ ف نازكس وهو ءاطعب حالا نم ناق

 ءاطع هل لآقف هتكرت حق وه ىل تلق ناف اوس كدغأ وأ تحرب نا انالم :قااط. هنأ سما لاتقف

 ةانغف ىف تررضادقف كو:تاه

 0 مل يه نا :لهأو  ىماذامو تح نال

 ( ىريخأ ) كنيع ترب دقفًادشارن آلا بهذاذجحم م وأ تحح كاتهةلك هللاو ريخلا ءاطع هل لاقف

 ىنثدح لاق د نب ةريغملا نثدح لاق هبورهه نب مساقلا نب د# انثدح لاق زيزءلا دع نب 00 ا

 نم هل بحت ىلع قيتع ىأ نب جرخ لاق نييلدملا ضع ينئدح لاق يزوصلا ىموم نب نوره
 ضب نم البقم موزخم ينبب نءيتف ىتاف كلذ ريسغو براشملا ةنيدملا فرط نه هرقوأ دق ةئيدملا

 اهنع انبج ةكم نم انبرق اذا يتح انيضف يموزلا لاق م لآق ا ا لاقف هعام

 زوجي هناك سلاج لجر اذاف انلدف ل ا ىلا انرسصف 0 تح

 يدهأو كيلا انقوشت قيتعى أن اهكلاقف ريك دقو ض:رغلا وه اذإو كلذيف كش ا ةيضتخم ةيربرب

 مْ 8 كح حام لاقف تمغؤ تءاش هل ةيراح ةنالف عدا لاق عسل نا 0 هللاق مل م هعم ناك ام هل

 0 ًامايأ هدنع انقاف طق هنم ننحأ تل 0 0 .اع يجوع * ىنغو هباض> لح

 لدع ةنحم ةكع قف رف صوخشلا ديرأ يفا قرتع ىف نبا هل لاق مث ريثك همادطو ما هزانخو

 لاقفدهيلا انم> رف ايه اه ضيرغلا هب حاص 00 اذ لح ار قواد دوعسالو ناعإلو

 00 ىلع افلا نوعبس اذه انعيقإ نم سيخ كاف ها سو هيلع هلل ٍىلَد يلا نعاوورت ! 1

 رخل عيقبلاب امقدن 1 دع دال بدع لاقف ىلب قيتع ىفأ نبا هل لاقف ردبلا ةلب
 0000 تح ضرفلا ني نيلماح ةكملذدن لو رمتعن مل نينلا رح ا كهلاو

 موق عم ضيرغلا جرخ لاق ةنيدملا لهأ ض»+ نع هيبأ نءقحسا نب دا نع ىحي نب نيسحلا
 توصلا اذه مهانغف

 يلق ىلا باصحلا موي ير * اهنيو يناب دولاب حصان يرجح

 اولمفف ةعاس هعم ةولخلا يف مالغلا أوماكي نأ موملا بلطف همحبأ مالغ مهعم ناكو موقلا رورس دتشاف

 ضير لإ لو موقلا ىلا م الغلا لقا هل 5 اف ةرذحصن ير رات 0 مالغلا عم قاطناف



 )ؤ؟١(

 م ينأك لاق ضل ساي اذهام هل اولاقف 1 را كلذ لعفف ةرخصلا هب عرش 0 د لوا

 اهداهش جرجا نا تدرأف اهناح نك انه نك اع الع دهشت اهليذ ةعفار ةمايقلا موب هب تءاح دق

 مويلا كلذ يلع

 م4 توتملا اذه ةسن 52

 يآ ىلا باصحلا 6 ينبرقف * ابو يا دولاب حمدان 45

 ىلهأ هيقر يذ ريغ ثدحتف يعم * اهتارتسلا ناجح تراي

 نةثم هلمحم نيب ى رس ىو * بقر ' نم مط ينام اط تا

 يرحم يف رولا قالطاب لهر حرس نال 0 ةعسر يبأ نب نمعلا يكلا 00 نه هضوىع

 ليث فيفخ ضي رغال هيفو كلامل 0 هف 0 0 تايبالا ةنالثاا يف قحسا نع رصتبلا

 نعرمعتلاب لَو ليقث هيف ديعلو قحسا.نبدامحو / ن.ىلعو يماشولاو شد> نع يلع ولان لك

 0 ”دنح لاق مد 5 طاح نىلع ( ين 02 ) هع يلع ولا, لق يفان نر نس شيح

 الح شرا ا ةعبر ىأ ني رمح نا مالس نباو ينئادملاو يبيسملا نع مهاربا نب قحسا نَع
 البجع ناو ل ن“ عا ةينيعلاو ةئازلا يف رع نا لايف اهاثه اذ_ه لاق ةديصق اذه لاق اذا

 لضفي نم ا م هنع ءالعلا ىنأ ن يرام ينربخأ اهف ريبزلا لاقو ةيماللا يف هنم 06

 اسهف ةفلتؤم ريغ ةفلتخم ليمح ةديصق نال اذه لوقأال نأ ور« ةديصق ىلع ةيماللا ليمح ةديصق

 5 دا تايبالا ةيوتسم نوتملا ءاسام ةعسر ىأ نب رمي ةديصقو دهملا دلاو>و دحتلا حلاو

 40 همالك ربعو هيلع حجرال ر ِع ةيطاخم هتديصق ىف بطاخ البيج نا ولو نضع باند

 نع لها , نه خيش ىف ن'دح لاق مهارب ان لكما ندع ينثدح لاق ريبزلا انثدح لاق يدح

 ةعيبر يلا نب رمع هل لوقي يذلا وهو يموزخعملا 3 نب ماشه يلوم ةتبان نب ثرحلا ينأ

 نعؤمدشر رلوق عمتساف * رئاط ىباق ثرحلا انأاي

 اههف لوقي ىلا هتديصق ليمح دشنأف حاب ذل اللمحو ةعسر ىأ نا رمع تَدِيَد لاف

 ل اح ان تدبا وأ ةنشب ليستر ض

 هلوق هدشن ف مأ لاق ًائش نزولا اذه ىف تاق له باطخلا انأ لاق مل مث

 سيحس اذه لثم لوقأال هللاو باطخلا ابالي تابه ىلمح لاقف * 10 ىنيب دولاب حصان ىرج *

 لاق ءالعلا يبأ نب ىعرألا ( قرب 1 5 ماقو دحأ كن .طاخم ءاسنلا يطاخام هللاو ييلايللا

 رسلا مظعت يف 0000 ذأ 0050 أر لاق راك نب ريب لا ابدع

 نب ايفثدح لاق ليعمسا ندم ينثدحو ريبزلا لاق * ىلثم هلمحي سيل يرس نكلو * رم لوق

 سالاطلا 0 نب د 0 () تاعي ل خو ةعبر 5 ل عمتجا اعنا لاق دانزلا ىنأ

 دع 5 رم عمس قدزرفلا نا ىنئادلا نعّزار 50 ا نب ذأ ( نيش د1

 هلوقىلا غلب املق ةديصقلا هذه

 ( يف ننال 1



 (ا.)

 لجأ ن م كاذ نم ناعفي ىذلان اعف # انمنا بالا اذ نوهفأ دقو نمقف
 رايدلا تكبو هتاطخأف ءارعشلا هتدارأ يذلا رعشلا هللاو اذه لاقو قدزرفلا حاص

 4 يناغالا نم رابخالا هذه راسو رم ةديصق يقام ةيسل 32

 هرابخأ عم كك ًارابخأ اهل ناف ليمح ةديصق يود

 * اهنبو يب دولاب حيدان ىرج * ايلوأ يتأأ رمت ةديصق ( كلذ نش )

 كسا وضص
 لزيلاقاخلاو لدلاتاذةزيرنع * ىماس هللاب ءابهشلا ةلغلا ىف

 لعلاب لعتاا لو ذح ىبىذلا لثك * اهب ىذلا تفرع انفقاوت 0

 لغلإ كم يعاشت املا يرق « انلهاو ءاتع اذه ايل نلقف

 يلمس واب لوأ ليش يناثلاو لوالا يف ديعمل ء ءانغلاو ةعمر ىأ نب نمل رءشلا ليوطلا نم هضورع

 0 فيفح تااثلاوب يناثلا يف زرح نباآلو كلامل هنا ليقو ى نب ىلعو ةناب نب ورمت نع

 هّبق ىذلا وهو يطسولاب ر>ا فيفح ىناثلاو ليقث لوالا يف حيرس نبالو ياشهلا نع رصنبلاب
 يف ةيابسلاب ليق# فيفخ امهف مهاربالو رصنبلاب لق يبا' ثلاثلاو يناثلا يف كلاملو لالهتسا

 ( اهنمو ) ىكملا نأ نع يطسولا ىرح

 »© وص

 نك وم دير كوت , عمتساف + رئاط -ي ا ثركملا ابي

 نجأ وأ يف لتقأ نأ ريغ * 0 قوق تحب نمل

 نذتحلا ذيذل ريشنلا بيط * 0 قت هجولا نسح

 ورمت نع يلع ولاب ليقت يان حرس نأآل ءانلاو ة ةعيبر ينَأ نب رمعل رعشلا ديدملا ن م هضورع )١(

 ':لهال هنا لاش لدر اميفو ثااثلاو يناثلا يف ضيرغلل هنأ ي < نيا 2ك ةشئاع نبال هنا لقو

 رك ذو حرس نبال هنا 2 لوأ لع هيفو ةلبإ بحاص سنوي نب هللا دبعل هنا لاو كم

 نب ليعمسا (قركا) هع ةنخا قحسا ةركح هع هناو ىكملا دسمان دمحل هنأ هريغ

 جزطا ينغي ةشئاع نبا ناك لاق ىحي نب دم ناسغ وبأ انثدح لاق ةبش نب رمع انثدح لاق سنوي

 رئاط يباق ثرحلا ابأأي * ىننف البق ًابجش ءانغ ىنذت نأ عيطتستال كنإ هل ليقف فيفخلاو

 م ضيرغلا رابخأ ىلا ثيدحلا عجر اج

 لاق ضيرغلا لآل ىلوم نع ةيابع نب بويأأ نع هيبأ ع نع دامح نع ى#ي نب ني 527

 0 لا 2 د اند اكو ندا نلقو هلع نحرتك ضييرفلا ترك ذ دقو ينال نضال ىتنح

 لصالا حطم هأ لمرلا نم باوصلا ديدملا نم هصورع هلوق )1(



 سانلا نم ىتلن انكو ًاريكو ١ اريغص اهجو نءانلا نسج نم ناكو ةقرتح كوي انقرع مث هيلع

 نكفف 06 سانلا نسحأ نم ناكو ءانغلا نقلف هيلا هاتعفدف ان راوج يف رس نبا ناكو هببسبًاننع

 الوم صعب تناكو عا 3-3 نبا كلذ ىأر املف هنوص نحب ماكيحو نسحب كم 0

 0 دقن اسحب ًاموص نتمنا ا نأ نما يندم لاقف ًاموبينءاغل اف زريف ةحاينلا هملعت

 يدسالا رارملا رعش ىف بيع توصب ىنفف عفدناو ين» هيعمساف ًانل
 ركب نمو ناوعنمنايقلا يضهو * ىغغلا يذ نيبام هللا ا تفاح

 رجأالو باون نم يليل دنع هب #* ىر امو الد كنم تا

 تي لك لف ناك نعللا اذه لع ةجرخأو هن ركف كالا 000

 0 رعشب اذكو اذك توص هيلع تينب دقعيطقتو عيجرتب نمللا نم وص ةرانا

 ان رهس:انل عمج يف كم لع | اف عام عمتجا دقو ةلي كيذكل اناف هيلع ركشن نحنو كلذ

 1 رعشب انينغي ضي رغلاو انتليل هيف

 ريصت اهاوه ىآلف من # روكبلا دجنيز لآ ن 75
 يف نا ضيرغلا انل لاقف انتع زفأو انتيعذ ةفلتخم ًاناوصأو ابحي ًاهوع لت لا ضعب يف انما

 ضيرغلاةمغت هتمغن اذاف هيلا انيغضاف ينانغ هيلع ينبأف م هحيش ات اذ 0 تاوصالا هذه

 ةليللا كلت هانقدصف اهنيعب

 هيك ءاننا نم ريخلا اذه يقامةيسن لضم 00١١
 ىلع وص

 شبح نع يطسولا لوالا ليقثا نم هنو ضيرغلا هانغ ليوطلا ن نم هضورع ناتبيلا اه تفاح
 اسمو رصالابرخبا لوا لش هق 01

 تمس وص
 ريض اهاوه ىآلف عن « روكلادج بنيز لآ نمأ

 رو ئديس انيدح س6 هك اه راد تدل منول

 ريسط» يداؤف داكف اهلا # ةرظن ينم فيخب ترظن

 ريست ليلبًاسمشتلخامو © ةلغباهب يرست سمشلا يه
 روح يلوح كودعاواو هداف ردتشم كن ل

 لو ليقث فيفخ طاسل ءائملاو ةيواعم نب ديزل هنا ليقو يريمنلل رعشلا براقتالا نم هضوىع

 هلوأ يطسولاب ليق* فيفخ هيف حرس نبالو ور< نع يطسولاب
 رك ذو دامحو يءاسشلا نع ربصنبلاب لي#* ىنا' ضررغا هيفو 8 هل ا يرتت سمشلا لل |

 نب نيسحلا ( ينربخأ ) رصنبلاب لوأ اليقث زرحم نبال اهف نأ شبح رك ذو عماج نبال هنا اهريغ

 ىبأ نب رمح نرك ذف ةوسن عمتجا يريب 00 ىح



60-000 

 انا ال كلا] هنكم كلاقت هنو هلا نقوشتو ةئيدحو: ةسلح نسحو هفرظو هرعشو 0

 قو حنه دق ضيرغفلا هعمو هلحاور ىلع اهافاوف امتءس ةليال نيروصلا هتدعوو الوسر هيلا

 ةالصلاوماسوهيلع هللا ىلص يبنلا ربق ةرايز ىلا قاتشمل هللاو نإ نط لاقف ن نوفارصنا ناحو ردقلا

 لقو ككل فرط انشر نكن راب كطاخاأل نكلو: هدجسم ف
 ادغليحرلا ناك ل ءاوثلا لق * ادفأ دق نيبلا نا بنيزب مملأ

 لجعتي 'يشب كربخأ نأ ديرأ ىلا ضي سغاب رمع ناق 3ك ناك اماف هعم ضي رغلاب رمت فرصناو لاق

 تلق دق ينا لو هلهأتنأ امو تش ام كلذ ن لعفا لاق هيف كل لهف هركذ كل ىتبيو هعفن كل
 انآ توتو يلا نهرحاو كلذ نعدقنأف 0 ىلا هب ضماف ًارعش اهف انك يتلا ةليللا هذه يف

 كادف تاع> أط لاقو ة 2ك دصقف ةنيدملا ىلا عجرو رعشلا ضار هلا ل. 3 لاق ًادصاق هبف

 يتكرت رورس و ريخ يف سيلوأ تلاق ًادصاقكللا ينيج وسلا ءاعيأ باطلا 0 يتالومو يدسا

 ارعش يناح ةعيبر ينأ نب نا كادف تلعح لاق 1 تاطخاا ا كيحي مفو تلاق م لاق

 اهدشن اف لاق هنا مف تلاق هانا كدشنا نأ او

 ادغ ليحرلاناك نيل ءودلا لق * ادفأ دق نيب نأ تشرب ملأ

 نيدعنأو ننعم ةوسنلا يلا تهجوف هدغ يف 0 ءاع ناك اش هحيوانف تلاق هلكر عشلا

 "تلاقف ضي رغلادانغف هتاهف تلاقهعيبر ينأ نبا هتنغ دق, لاذ! اعش'هف تل له ضيرغال تلاقو رعشلا

 00211 انصح ال الق ربع هتتكق تنتسن كلنا الو عر ىنأ نبا نحأو لا تا 6

 كاندزا رمانداز 0 وهلااهعفدف مهردفالاةعبرأةنانيهيلا تح رخأف مهر د فلأت لكي هطعأ

 مك ءانغلا اذه ةبسل 1-0

 دكت وص

 ادغ ليحرلا ناك نّنل ءاوثلالق * ادفا دقنيبلا نا فنيزب ملا

 ادمت ريصلاالا رخل اىلع امو * ةدهاح نيروصلا ةليل تقلحدق

 ادحويذلاق وف هب تدحودقل * اهفصانم نم يرخالاو اهحال

 انك ل ا كلو ل حرب يوت نا نار اماهرتحل
 ةبايسلا,للءر اهدح أ نانمل هيفالو جب رد نيالا ءايعلاو :ةعيبز أ نب , رمعا رعشلا طيسلا نم هضورع
 ليقل فيفخ ضإ رغالنحل هيفوور 00 ولان لم ءرفيفخ دلو قحسا نع رصنلا يرحيف

 هل رادع م ىلا اذهيستي نمسانلانءودوالا مثعبا راادل وأ كالا هنا رمش 5 ذوداح ويءاشطا نع ءرصتبلا

 وهو اذه ريغ ديعم هلم ىذلا ندللا 00 كلذو * ان دق نيلا نا ةحاط مأ د

 «٠

 تمس 9 2 :؛

 ادغ ليحرلاناك نيل ءاوثلا لق * ادفا دق نيبلا نأ ةحلط مالي

 اذا اكوا فوط اذ نه دع تور اذا يرديالا قاّوفلا قا



 ( سعود

 0 نع ديل سداح نم جت يضل نا

 ندر ل 0 لع ا و ايلا اهتءاخ هللا دينع نب ةحلط تنب ةشئاع تحح

 احنا 2 تاك فاطلاو توشك نط ترمأف اهيلع ةوسنلا ل لذ دف ءاح ننشر“

 جرح قَ> بايلاب ضيرغلاو ةشئاع هب اهل ترمأام اوعمو اهس راح انو 1 للا جرخم تل

 تيهذوكانافغأ هل نلقف ةشئاعنم يبيصأ نيأف ضي رغلالاقف فاطلالاو علخلا نويراوج عم هناياوم

 ليم رعشل ينغي مقدار طاح ابا تن تشل 0 حراتب انام لاقق اسوا

 د.علرأ زالاف اهاونا ت تطشو * دمع داؤةلاف ىلإ تركذت

 معا م تل تلاقو تك ةتارااناتتز اذدِف هؤناه هسقتبرك ذب بانلاب تاليعلا ىلو» اذه مكليو تلاقف

 اذكو اذك كلذ يفض ىف انوص ى دع اا هل تلاق مئاهب هل ترمأ ءانشأب هل تعد مث كناكمب

00 

 نجادأو اهح قا مويلا ىلا د فراش رط ندلليلن + تلزامو

 نااخضلا ىلع ىلي يف ل * ةئغض موقل ىليل يف 5

 7-1 لهو هللا دبع يبألتلقف قحسا لاق تلزحأف - ع قام تودعام هل تلاقف

 و اهانغف لاق ماللس نبا م بهذ هل ةدهس يش

 دجسملا تلخد ىبعشلا لاق لاق ينأ ىتادح من لاق كلذ ضيرغلا تلأس مو نيتيلا نيذه ثيدح
 ندأ ىل لاقف فرصفالا تبعذ مث تلق دن ىلذأو سلا رش لع رم زلاا نب بمص انأأ اذاف

 وحن هجوتف ضمن مث اليلق نلحف ينعساف تق اذا لاق مث هقفارم ىلع ىدب تعضو يىتح توندف

 وحن يضمو هعم تلخدف لخدأ لاقف يلا تفتلا زابلا قا هتعبتق ةحلط نب يسومراد

 تمةقريمال 5 ةلححلوال امناو ةادح اذاف هعم تاخدف لخدالاقفيلا تفتلاف هتعسو هنرح>

 تجرخدق ةيراح اذاف فارضنالاب ينمي .لو نسوالا تعركف ةكرح تصعسف للا ل

 بءصعب انأ اذاف ةلحمللا فحس عفرو ةداسو ىلع 7-5 د نأ ها سعأب ريمالا نأ ينعش ء*اب تلاقف

 اهتم ل احأ اك طق خور لق لاق ةحلط تن ةشئاعب نأ اذا قدا فخحلا عفرو رعب زلا نبا

( 

 تلق ي نهو لاق ربمألا هللأ حلصأ ممأ تلق 2000 فرعن .ل يعشأي بعصم لاف ةشئاعو بءصم

 سعاشلا اهف لودي ىتلا ىلي هذه نكلو اللاق ةحيفط تن ةشئام ني ماقت 0

 يدب تعجو يح توتذفيندا الت اكااظظ تلف 33 9

 كاناخدأ م يردتأ لاقهللاوال ت تل طق ناسن الا كلذ لثم ل لاقف لأ ي ضاق هقفا م 5

 نيثالثو مرد فالآ ةرشعهطعألاَقف ةورف ينأ نب هللا دبع ىلا تفتلا متر اعثدحتل لاقال تلق

 ةرظنس واباس راصقلا ةراك لثئعو رد فقال | ةراسل هي تفرصن ام ل اع دهسا دموي ف رتمل | افا

 مْ اهرذع ا نأ ناكو يأ ن نة رلادبعنب هللأ دبع دنع ةشئاعتناكولاق ةحاط تنب ةشئاع نم

 7 تدهموةريحلاباهب ىنبفرمعمنب هللا ديبع نب رم اهجوزت مث اهنع لتقف بعدم اهجوزتف كله
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 هتيقلف تارم عبس نع ةليللا كلت فرصناف عبرأ ضرع يف عرذأ عبس اهاثم رب مل اشرف هسرع

 000017 تام الذ اذهيف ىح ”ىع لك يف تلك صاخب انا تلاقف حبصأ نت ا الوم

 5 3 ع اهحوز ىلعةمئاق ةا ًارملا تحال اذا برعلا تناكو ةعاق مم ا ىلع حس ئ ةعاق

 لالخإ )0( هيف ناك هناتل !اق كحاب 5 2 م تءئصام ةشئاعاي اط ليقف هدعب 00 71

 جوزتأال نأ تكرار ارق ىف موقاانبر ا ناكوا بت ينب ديس ناك مدد يف نكن > مل ثالث

 ينأ نب ناواس انثدح لاق رامع نإ 1 هللا دسع نب 0 ةشلاعو يعشلاو بتعصم رب ) ينربخأو ( هدلعلا

 0 ادعم ةراماالار اد: نمريبزلا نس عصم جرخ لاق ةناوع نع مكحلا نب دم انرخأ لاق خش

 نينغملا ثيدح نم ع ركذبلو هلم ثردحلا قاب 0 3 * يبعشلا ديب 0 دحلابر ل 8

 نبا لاق يبارعالا نبا نع 5 ع بتاكلا لح 3 دع نب ليمح نب 0 ( ينربخأو 0( راض 9 لاق

 0 دحلا تلحد لاق ىبشلا نأ ين ينئادلا نع زار ا دخأ هب هد 1

 ةمده 0 كك

 (تودلا انه هنن

 هد ومع

 0 ارح وبلا ىلا د ير م نير انو

 هيقو شح نع رصنبلاب لوا ليقت ديعمل ءاقلاو نةنلا ديع ب رد رعشلا لبروطلا ند هضوىع

 لاق كل نان ىع غ اذا_ضيرغلا ناك لاق 0 نع داح نع حي نيسلا يرحا ضرتللاو 1

 لوقي نكي ملو أ تح يجيرسلا انأ
 ارس ضيرغلا ىلا ثعبف كم كاملا

 د ددع نب ديزي مدقو هئانغ ديح نم ناكو هتانع نم يش ّق
 نحلل اذهب هانفف ا

 يدهج مط تحصن اشغاو رهظأ ناو * اطالح نم اهموق يعرال يفإو

 يدقح اهموق رع لحأ مو ًاقيدص * اهموتا تذكل ىموق اوبراح ولو

 توصلا هيلع داعأف ديري امب ينينغي تح ديزي ابأ وعد لاقف ديزي نطفو تكسا' نأ ضرغلا ىلإ ريشاف
 يدسالا ساش نب ور< رعشب هانغف كدنع امتيتدز لاق مث محار ا رارص

 مذ ريغب ىن«مويلا ناو تمدن * مدناوو بابشلا ىلع يمدناوف
 0 رارع # دري نمو ناَو ا راعتدارأ

 يف انذخأ دقو ثيدحلا اذه هللا دعانا ل 2 لاق ةنس ةزئاج هل 00 ديزي برطف لاق

 لا ير فد مودق ناك هاذ عون لاَقف ام ءانغلا عسل ممم ناك نمو ءافاخلا دا

 لصالايفهححصم ها ةثلاثلاركذي ملو لاصخ خنلا ضعب يف آلا لالخ هلوق )١(



 (ؤموؤز

 اك رمق ماع . نيح تكسي نأ شرفا ىلا يحأ رف 4 تلتف فاس تأ ل[ 0
 ينثدح ل دحأ انآ هللا ديعوبأ لاقف كلذ يف بيسلا امو * اهالج نء اهموق ىعرأل ٍنإو *

 ةيؤاعم ثنو را و هاما اح سانلا دهام ناوصم نب كلملا دبع ناك لاق ينأ

 دنع لع هرم تلعن كللا دع ب كد ماعز 1 رماع نب هللا دبع تب موثنك ماا

 أ| نم لجر ىلا اكسو :كلملا دبع ىلع اهضغ قعف بالا كلذ تقلغأو هتحش ناب امه نا 0

 أ اهباب رمع يتأف كمكح لاق تيضر نا كدنع ىلام هل لاقف يدسالا لالب نب رمع هل لاقي هتصاخ
 أ تعزف لاق كلام ناقف اهيراوجو اهلاومو !متاضاح هيلا تجرفن مالسلاب اهلا لسواو كاي 00
 | لاق كلامو ناق هد 1 اهيبأ نمو ةيواعم نينمؤملا ريمأ نم يناكم تملع دقف اهنوجرو ةكناع ىلا

 تقوى ولا نأ كلف هب ردع الا قتاف انا زكا رم أ لاقف هبحاص اهدحأ لتقف أهريغ ىل نكي مل يانبا

 ن0 ا .اعنلخ دفاخدي ىلع اذه دا هللا يي نأت وجر ف ةداعلا هذهسانلا دوعأ ال لاق َتوُفَع

 تعد تح نازي مف لقي لاو ذآ لل كرك انو هلع يبضغ ن . ٠ عنصأ فيكو تقف اط كلذ

 تلقأ دق 2 هذه نينم وأ ريم أ لاق ىهحلا حيدح لبقأف بابلا و«تحرخ مت * ارجو اهايشب

 تئجام رمع الول لاو امأ تلاقف درب يف تءاسو تليقأف تغلط هللاو دق لاق لوقتام كليو لاق
 نا 0 وهو رخالا للك تدراف هلئقف رذ الا ىلع يدعت هينبأ دحا نأ

 ةيواعم نينهؤملا ريمأ نو هناكم تفرع دقف نينوؤملا ريما للا كدشنأ تلاق ةداعلا هذه الا ةوعأ

 قداحربب و كلوه لاقفا مابقف هلجربتذخأ يتح هب لزت رف تاع رعود نيماولا لا

 تابف كرأ انيأر لاق تيأر فك نينماوملا ايلا كلملا دبع ىلا لالب نب رمع حار مث احاطصا

 كل كلذ لاق ىلايعو يتب لهأو يداول 1 ارفو رانيد فاو اهف امو اهتدسب ةعرلم لاق كح

 كتل نيتببلا * اهلال> نم اهم وق ىعر ال اود 00 ءشب لثع كلملا دبع عقدنا م

 ديزي ههركي ملو ١ لثع كلملا دع ناكذإ ه لاوم هتهرك رعشلا اذهب ديزب ينغ املف دار أام

 3 نينمؤملا ريمأ هب لثك ل اناو فيكف ابيع ناك الل هب ينغ مث اهف رعشلا اذه لبق ول لاقو

 ا امل ثعش ألا نبا ناف ساش نب ورم نوشل قات ةريسرافاو ةلادبع وبأ لاق نيملاعلا لمجأ ْ
 لعح جاححلا باتك لصون د01 ملف نعاس نب ورم نب رارمع عمدسأرب كلملادبعىلا جاححلا

 هتحاصفو هناي نما كللا دع تف هركاف هنعأا 0 'يش يف كش املكف هؤرَقب كلملا دبع

 الثمتم لاقف هداوس عم

 .ىلابكتملا اذزويلا بحأ ينفذ «* حضاوريغ نكينإ ًارارعناو

 ا راررع فرعتأ لاق كليو تكن م هل لاقف كلا دسع ظاغ اك هلوق ن» رارع كحضف

 ةكقذأو لح لاقو كلل ذيع كحضفوه هّللاو انأف لاق ال لاق رمشلا اذه هيف لبق ىذلا نينءكوللا
 كلملا دنع تالثمتع ديزي ينغي نأ ضيرفلا دار أ امو هلا دبع وبأأ لاق هحرسو هتزئاج نسحأ مث

 يف هب لثعام هبقعي ما ءاوأ ةكتاع ىف هب لثمت اهف هءانغ هلاوم ةهارك نيبتاملف ماظعلا روما ف

 رارع يف ساش نب ورمع رعشب هاننف كلملا دبعل ناك مظع حتف
 ا و و و



 (اجذ)

 ( ءانغلا نم ريخلا اذه يفام ةبسن )

 يدهجمبا ت>ضناشغ او ربظأنا و * اهلالح نم اهموق يعرأل ينإو
 يدقح اهبرح ىلع لحأمو اعدم + اهموقل .تنكل ئموقا اويراح“ ولو

 ةدمأ نعرضتلا ىرحم ىفةبابس اي لف نال ردي ركلاءاعلاو نيكل ركقلا ليووطلا نف ةضورع

 ن نيسحلا ( ىنربخأو ) لوأ ليقث ةيولعل هيفو يطسولاب ليقن ين راجنلا افقل هيف نأ ن و
 2 0ل] تجر لقدم ينثدح لاق بتاكلا سنوي نعمهارا ينثدح لاق هدأ نع دام نعىحي
 هلل ل فاح نجا يبل دقو ضيرتلا ءاقلا تلى

 011 11 لربك ع + طداش نفاال ءاشا لم سنأ امو
 ةكم نع اولقتناف مهم ةفاط نكف هنآل هينغي ند نا أو ههنس نط لوأ أى خلد ناكدقو

 3 دا قك اف بابلا تعرقف هتينأف ةلزنم ىلع تالدف هنع تلأس 550 تا ما لجأ نم

 | ترك أدق ينا تلقف ضب رقلا ايف عن يل لاق دحأ و رادلا ىف له:ت تلقف ناريملا ض»إ تلأسف

 نأ تلقذ رك 3 3 بالا تةقدف تءحرف كانه ضل رغلا نا اولا دحا ىباحا ام بابلا قد

 ل و تيغف تعفدناف مويلا يف هل 1 0 ىنعش

 ديرو 5 يم مويلا ىلا # لزب ل ادياو امم يوولا تقلع

 "ىلع ري_بع وهام دكا تح و ىرفش عاضو ىرحس ل لاح تاقف باللا 5 تعمسام هللاوف

 مهنا ينفملادبعماي هان حيصل اصب الا ترعش اق هدنع ىتانغ كمسعل ين*وتي مل ت تلقؤ ىسفت ترقّتحاو

 ىنأو تخبلا ىتداي هيف ينات ىذلا لمح رعش ينع قاثو
 ىاسإ وص

 مه هتقيرط رك ذو ضيرغال اج

 ل | تي رددقوب ها ايل رقرح االءاشأ لمن 1أمو
 دودج كتدف ىنرذعاف كتبنأ * يرتقلازوسلاالوا اهلوق الو
 ديهش ةادغأا تاقاع يهمدو * نا ولان م ا ىقياخ

 ديرا نهريغ داهح ياو # ةوزغب ليحاي دهاح نولوش

 ديهش نيب لليتق لكو 2
 هتليضف ت 50 يف ىلا رصتو نسل نخا عمسأ م اثيش تعمس دقلق لاق ليوطلا ع نم هضورع

 هلثم ناو هردقا امظعتو هسفنل 1 سانلا نم راتتسالاب را هنا تلقو هفن ن ما اع ىلع

 رح تنك املف انجلو ةئيدلا ىلإ فارضنالا تدراف.لاجرلا.هلوادشتناالو لاذحالا 1

 تعرسأف كوعذي لضيرعلا نا ىل لاق. تمجرف كلك أ .رظنأ دبعملي ىف حبصي حئاصب ذا دب

 ةشاشل نهدنع ثيدح لكل



 ( شب

 حتفف بابلاعِرقف لبيس نم كلذ ىلا لهو تاةف لوخدلا بحنأ ىل لاقث باباا نم توندف احرف
 مث مالسلا 2 تملك ل م ةعلاط سمش اذاف تلخدف سواحلا لطت الو لخدا يي لاقف

 ىلا تأ رع ا ديعمأب لاَقذ اما ا 0 يدا ىانلا لنآ اذاف 0 سلخ لاق

 امل لاق طق 0 ثنو تفك تاقف كنتوصب لاقف ىنتقرع ا كءاذف تلح تلقق

 كلوقب 0 فيكف كادف تلع> تاقف اذهف املا ىف دبعم ناك نا تاقو هب كتفرع تدنغ

 دير د تبرقدقو * اهلوق سن أال ءايشأ لم سأامو

 يود كعمسأ نآ ديرت كلنا تملعات لاك

 ةسضادم ال تلا ل ردكم ع © يدا نيل اال ةانشأ لم دا .ٍ
 تدعو تلزس ام!اباوج تاوشلا ده كلمحف هضانأ تن دف ثوص هال لل كلذ 1| نكيملو

 ةلاطإ لهو عم دبا ةلؤلم الون ناغ انأإ يل لاقف ةحاح كل لهذ تدوأام تودعام هللإو 01

 ةنيدملا ىلا .تعحرو يدْنِع'سانلا لحال هناو ءذنع نم تحرم رذعاف كم تركك 0

 ترك ذو يتبع يف هنم لح وهوالا اناننإ تراز اهةتفايقو هتنطقأ نم تيجو ةياش
 ةلئضفب تدخلا دق نوك انءرهشلا جو لح ةصه ىندحانانإ تع تلال

 ريح نأ ثدرأ نأ ىف ليقو رووشم ثيدحلا اذاف كلذ نع تلأسف 0 ءانغلا يف هكرمالا
 لاقف هتلاف خيشلا تينأق ريخلا كريمي نالف هل لاس مم ايش مهف ناف ةلظنح ينب تأف هندهاشع

 و < لاق مث يلع مف ناج هناكهل>ر ىلع و 1 لجرب انأ اذا عيبرلا يف يلبإ يف انأاني من

 ل مدل نأ يذلا 0 كلا[ تعا ىح تيشاف تسنناق لاق ةلاغن> 2 د تلا ديعأي

 ةطح ب اكان لاف كارز نم اراد رن فلك ىرت له هل تاقف 7 نبأ ةرذعل
 نكشأب تنك ام لب ًالاءذه نه قولا ه1 ينايطعأوأ هللاوف يلا هعنطصت ريخ يف كل له

 نيبو ىني لجل نا كر انآ نم ينأننال لاق الوأ ما ن*و مأ تاقف هيلع كل يف

 ءامدأ ةركب مهدشنت موج يفموقلادج كنافمهي :انانأ تيار نآف ماينب نيب نوكيام موقلا الأ وه

 ةأرملا نا ت تلقو تويبلا ىف مهتذات- | الاو كاذذ اعيش كل اوركذ ناف ةمسلا ن نه ءالفع اهفخ رخ

 الإ مهو ن نم اتب الو كنع هيصت ادحأ عض ..الو مهد شنت لاحرلا ىربالام نايرب لق يدلاو

 ' ييلاض مهدشنو مهل تيسباو تةلعَم 00 روز> ىلع ره اذاؤ مولا تساف هل ف: مدلل

 ثيعاق اونذاف لا رلا ى رت راع نار 5 رملاو يصلانا تاقو توب ءلا ىف مهتذأتساف انش يلاورك ذي

 0 يناذاو رابلا نعمتبا اذآ ىح اش لوز كنب الذ مهدشنأ اتيب ان اميرقتسا مث اديب امام

 تلقف تاسأ ةنالثب اذاف ةتافتلا كانط ثوسلا نه تعرفو تيطعال

 ىلام لدعت هتحاح نأ مجزو لحر يف ,قأو ةأو- يسفنل ت تاق مث مهريغ دنعام آلا 0 دتعام

 هرذأوه ىخرأ دق وه أذاو امب اهمظعأ ىلا أدماع تفرصناف تاس ةنالثن ءتز# لوقأف هب هلا مّ

 كتلاض تبدأ دق هللا دعاي مهنه ةيراج تلاقف تلاض ترك ذو مالا ىلع درف تءاسف همدقمو

 ةفحصل ينتئاف تاخدف لخدا تلاق قيس كلف تاز لا تنيبشاو نط[ كابلع قيس دقالا كنظأ امو

 1 وت يو بوو سيب بيس لا 7 جس 2 2 0 1 1771710000 062 00 2 0 ا 1 ا نا هاج تحسن سس سس

 نا



 ( 18م0

 00 رأ م ضضفم 090- هضّدشم ةيريصم ا نبل هيف ف قو ربع رغم رك ايف

 ارا ل ةرسلا اذ ىو 0 0 0 لا قحأ لو كن

 اهبيزجحو تمقف اهو ىنيب لبللا لاح مث اهلوح تفيطت 1 نما لا ناف تلاق مين تل

 يف تيارا هلاؤف اهب تفطأف ةردقلا تأ جدع تح رك تورو تشك دك ةادلأو تلكو 7

 | لاق كيلع مالسلا تلق ينغي )١( هتريقع عفارو هتاسكب لبالا يفحشتم وه اذاف يبحاد تماف را
 ةصقااهيلع تصصتناف تاعفامي ينربخاف كيلعال لاق "'ىش نم يار وام تلق كءاروام مالسلا كيلعو

 مانأو هلوق نم تمدحعف كت. لط تدضأ دق لاقف تعند يذلاب هن رود ها ىلا تيهتنا يف

 دق لاقو ءادعصلا سفنتف هل اءمفص وف حدقلاو ةفحصلا نيءانالا ةفص نع ا - عش ع

 كل اذا قح 3 كح ةلاهاب فل انأو ةرجشلا هل تركذ ذ مث كحيو كتبلط -

 تعب دق ىفأ نظن اماذ بلكلا رج زميينم ساجو هسنم ندي مف ءاشعلا ىلا هتوعد اهكرابم ىلا ىل
 هيادماع ,قلطنا مث رخ لا در اهدا زراف ندر امن جرختساف هل ةببع ىلا ماقف هتقمر

 كلذك لوا م تحلطسا ىتاري نا تفخ اذا يت> يف ا ا.-فيداولا تنطتداو ةرجشلا

 هّيحاص اذأآو نهب ترتتساف |. ممالك عمسأ ثيحب ةرحشلا كلل نم. برق تارحش ىلا هتقيس يت>

 اهلاسوا ماع سف ن ضرالاب قصل هن اكل للاوف ن ل ا سرع اهتم ناك ع لقأف ةرحشلا دنع

 اهعم ةبراح ترمأ مث 72 لمَ هتلأسو ةاو لال نو هدعبأو طق هب ثعوس لاوس مر < اهلاح نع

 اهدشناف تلقام ىتدشنأ تلاق غرفو كس شنب رقف

 : ديزرو امح يع مولا ىلا * لزب يفآديلو اهنم يوطا تقاع

 دخاو لك عدوف حبضلا ىلا تراغنف ةتافتلا تفتلا يتءآرمم الو ام نالوقي ام ناثدح الازب ٍش
 دحاو لكو تءحطضاف ىليإ كا تيضش ته فرضنا 7 طق هن 0 عاذو ندح [اهساَض ب

 يتح ممم ىنب اخأي لاق مثهيدرب عفرف انحبصأ ام دهب ءاخح هبحاص ىلا د تقتل م ةوطخ يتم امهم

 هنوعد مث ًارورس سانلا رهظأ وهو ابلع ىتاعأو لبإ براحو تلصو.تاضونو.تمقق مانت قم

 امدح قاطعأف كولا هتسك امت نادربو حالس امف اذاف اهحتتفاف هتع يلا ماق مث ىدغتف ءادغلا كل

 رمعمنب ليمج وهاذاو يل بستناو هثيدح ينثدحو كنع هنرذذام ؟ يلب يبه 0 ول هللاو امأ لاقو

 تلق اهدشن 01 كللهف اهدنع نم يف رصنميف انايبأ تاق دق ينا ىل لاقو ةينثب ةأرااو

 قدشنأف عل
 2 ع ع 7 ع 8 ١

 ديري رصما ىوضن ا دقو د اطوق ننال ءايشا نما ندا

 او ناك نعد ىلا تدم م اهينارع لبالا تذنعا تح .تنكتف قرصتاو قعدؤ' مث تايبالا

 ىدان مث ىرخالا ىلع نيترو رولر ىدخإا تعطق الجر نا ةريقعلا عفر لصأو )1(

 ىنج نبا صئاصخ ن نءاه ةروقعملا هلجر يأ هتريقع عفررانلا لاَقذ هنوص ىلعأب حرضو

 20أ 000771-17



 ( )هوز

 ًارئاز مويلاو الاط سمأ تح ىتا مكيلع مالسلا ت تاقف ةارملات أو دربلاب تيرا مت ىمأو ل تا

 < داو قبض نلخ و 10 ا. دربهللاو هياعةنيئ/ب اهلوقت ةيريوج تعمسف مب تلاق نونذأتفأ

 اناس تيل مأ تلاق, كيلا رظن 'ىح خل ةزراب تنا.لهف رك ذلا نسف كرك ف ةناتلقو

 اهيعي تعدو نيوتشعي نادك كابونام هللاو معمت ىنب اخأي تلاق مث فرطمب ىل تعدو ترو

 ولا تك لا نمومتتا كبلع تءسقأ تلاق مث رفصعلا ن نم ةعشم ةيورم ةقيلم ل 0

 يدس قعردم تدحاو كلذ لكل كدربب ةشأ:ىهو ةقدلملا هذه نرزتتل مث كتعردم نعلختاو ||

 لبإ ىلا تفرصنا مث مت راهنلا ن نم اليوط انثدحنو اهاننع تعمدق تاسالا امدشن و يناح ىلا 8

 هدب نه تفرض ا ديعم لاق ةنثي' نم ةرظنو لح درو نب ةقكلك

 تينغ امف ةنيثب و ل ثددحب ِلعو هثانغل عامس او ضيرغلا نم ةرظنب الاح سانلا نسحأ هللاو انأو

 نم ندحأ  طق نور معسل كبار ام ةقدسو فاض قش لع ضع امفو هب انأ

 ينمو ضيرغلا نمو ةنيثبو ليمح

 م ريما 1 ف تر ذ ىتأا تاودالا هده هنو --

 اهنه ةدحاو هديصق نم اهلك يهو

 ف
 ديزيو اهح يع مولا ىلا #3 لزي رف اديلوا,تميوطلا تقلع

 ديدح وهورهدلا كاذبتنفأو #2 ايلاون ىراظتنا يف يرمت تينقأو

 كل دحلاف اهبح الو * ًايلاط تيا دود سم انأ الف

 د را ىو 5 دقو * اهلوق س : االءايشأ 0 نسا

 دودج كتدفينرذعافكترزل * ىرت ىلا نوينلاالول اهلوقالو
 نيا و كان تلاق يملا 0 ىلتاق ةئيث ايينام ت تاق اذا

 ديعي كئم كاذ تلاقو تلون #دب شعأى قع ضم يدرتلقناو

 عباسلاو سداسلاو كلاثلاو ىناثلاو لوالا يف ديعمل ءانغلاو رمعم :نب ل ايس رعشلا ليووطلا نم هضو يع

 يانقبلاو زن كت ذو: ةلابا ناو رتمعو نجا نع يلتسولا يرجم ىف هابح اب لوأ ليقث هناسو

 مهاربإ ىلاو ضارغلاىلاو دعم ىلا بسني لق فيفذ هيف ناو ىلذهلل ر ا 0 القت هيف نأ

 ةحابق يأ نبال رصنبلاب ليفت يناث لوالا تايبالا نم ةمررالا يفو ءاشأ لم سا ام
 ءانع هلق" ةديطقلا هذه ”لواو يناعبلا نع شوا! رك ال فا ٍسداسلاو ثلاثلايف قحسالو
 رخأ تانباب لسوم وق ا |

 انكيإ وص

 دوعي نيثاي ىلو ارهدو * ديدج بابشلا ناعير تيلالا
 ديه نيد دق اهو نس 1008 مثأو نوكت انك اكىغف



00-0 

 2 1اد[ ىأ ائرقلا ىداوتا 8 .ةلبل نأ له ىربش تل الأ
 ديدجح ءافصلا ليح نم ثرامو * ةليارهدلا نميدعس نيت لهو

 كيعا ( صو تاجاجلا تاظن دقو د2 توا نا كعل ءاوهالا ىت ل

 ْ كن ةيشلا سيلو قدسال هنأ شبح ا وصلا ىرحي يف قاطم لق فرخ نيلوالا نيتيبلا يف

 0 د وب نت 1 (قريحاراجا شح نع رصننلاب ليبقى نان عرس سد هدلعلا امو كلاثلا يفو هل

 دلو 00 نب نأ د نع 0 نإ ديلولا ين "د 00 0 أ 0 0 كك لاق

 سس هل ط 0 ل اذاَف ت 42 هلَح و 5 هلع 0 ل نع كر

 : ىنغو هب برضمت فالغ
 اورهشناف اودغام « رك ذلا ضي رغلا جاه

 ضرغلا لاق اذه نه انباخحا ضعبل تاقف

 7 ترا اده ةبس جس
 ابني

 تس ومع

 اور.شناف اودغامل * ركذلا ضيرغلا جاه

 رفسلا نهمض دق د 00 لاغب ىلع

 ني 2و هام * 0 ع نحل ٠

7 
 ي

 00- ىنغالضيرغلا هش فاقلا 0 ا جاه * رمعلاق ىذلا ملا نم ةضورع

 قحسا 0 هف هل نأ سنوي ذ عمنا ماو ل 0 5

 لاو را ا ا 1 لوأ 0 ال هيقو لمر

 سنوي باتكويف توصلا اذ.ه

 رفقم ظاكع يذب #* رضخم يداؤف جاه

 و 0 هر ك7 ندا || 0 اذا ىدح

 مدق كلا دبع نب ديلولا نأ يدعسلا ركذو لاق هسبأ نع دامح نع ىحب ن نينا( نرخ )

 لاق ةعسر ينأ نب رمع اولاقف اهنع ينربي ماع كحر نمل م كاففق- كنالعلا قا 0

 مث هندح 1 للم كرو موا لاقق ور ةفيدام م أك ورك اذف أف داع مر ل حال

 دنع سك لاق ريالا دهام لاقف ارث هرهظ ىلع 10[ عارف هده ل اع هحاصل هءادر ره لوح



0060 

 اهدنعتنك ىلا تراقفاج يزاسن ليو رج | 15 راج دم ل كلان .ةيراج ين:ءاجذا ىل ةيراج
 ديلولاو يرتام تقلي ىح ينذأ يف ثقنت كلت تنك ام ةذل نم ابضءاملا تدجواق ىلا 7
 ثردح يف انلزام لاق. .نينمؤملا 1 1 كدا تك دل ام هل لبق رمع عجر ان كحضإ

 0 سانلا ل اجأ يدنع نا نان ءوااربمأاي هل لاقف هعم ضي رغلا لمحدق ناكو 8 قحانز لا

 هتلق "يش 0 نئؤملا ا عمسأ لاقف هباعدف هناه لاق هعمست أ ثلل لشرف انيدح ا

 ىركذ نأ اصب نيملعتول * ينرسيو مرسا 5 طال

 0 ىلع هي ىنتلن وأ * السم كل ىراالموينوكيو

 ردقب مل مكئاقل موي ناكنا » ةتنب ةيبللا يتلأ يننيلا
 رطع مل ةباحس قربكالا *# ينيدعت يذلادع راو كك اك

 سمع نسرلو ان ميرغلا اذه * الحاعز< سيلونويدلا يضش

 ديلولارورسد:شافلاقرصنلاب لوأ ليقن هنطو ضار ا شح ركذو لماكلا ع 00

 فافحلا يلع نب نسا ( ينربخأ ) هجتاو- يضقو هاسكو هلصوو كن قر هذه رمعاي هللاقو كلذب

 مدق لاق ةفركلا لهأ ن م لحجر ينثدح لاق ةناوع نع ينئادملا خ نع دم نب ثرحلا انثدح لاق
 يدهتنا تيار نا هل لقو مالسلا ينم هل رقأ لاقف اًعيدص هل ناكو هللا ينأ يناسرأف ةفوكلا بيصن

 كوبأ ِع دق لاقف هل ت تاقو مالسلا هتأرقأ غ 0 وهو ةعج موي يف هتريأف تلق اهم ًاثيشان

 تددو تانلا ىلا !تنيثاو تحرج املف سام غلب أف هريغيف يناقلت نكلو ةعملا موب يف دشنأال يا

 ليج لوق هندشناف 1 لاق مأ تلقزرعشلا نم ًاثش 4و لاققف هيلا

 ىرك ذب نا اصب نيملعتول * ينرسيو م 1 طظفحأل ينا

 نماثلل تم دقو لافاع تود الإ د لاقاي هرد هلل كلا 0 بص لاق ةمدقتملا تايبالا

 امآو تكف لاجل تزل نص وا ماو دك رعش يف انقدس 0 لاق مث هيلع نوذتحي الاثم
 دامح ينثدح تايز زلا د#نب نوره ( لاقو ) فا لوقأف نأ ا ا يبأ نب دف انا أ

 ضعب هل لاقف امحتساف مهريد يف ليالاب نابهر تا ع عمس ضار هلا نأ هسبأ نع قحسا نبا

 هزل يف هلثم غاصف انْ توصلا اذه لثم ىلع م غد ديزي 11 نم

 داغ يننأ' ىبم رصتال « يدانلا كح ركب مآل
 ع 5

 هذه نسحاب رع هس اى

 مد توضلا اذه ذنبا قل

 كشتاوص
 داغ 0 لصلا 0 يدابلا كبح ركب مأا



 دازاا نماعامإديراو # يح ىننحو ليحرلادج ْ

 ىئراصنالا تسال نا ٌناتسَ 0 نمحرلا كدابع نب ديعسأ رعشلا 6 ل تح ض م هضورع ا

 0 نع ىطس ولا لش يفان ىكملا نبال هيفو يطس ىلا لرأ نه فخ ضيرعل ءانالاو

 38 تون ةبش نب رمع انندح لاق سنوي ليعمسا ( ينربخأو ) جزه منا نأ ن مهاربال

 نأ نإ 0 0 0 فرعل 0 1 نِع ةياعا

 0000 نأ 0 1 نسف ج 0 00 نأ اهل د ا م ا

 َّ هلا نمهاربا عفدناف مكل ادبام اوعنصاف مئان مومع انأ يكتم ىلع الق كابا

 داغ يننا ىمرصتال * ىدابلا كبح رك هاا |

 دا: ل ند اماتمإ ديرأ و »ع قد ىنح ولي 3 |

 ًاعاتم نير هن هللأ و دارلا ن 0 ًاعاتمإ دبي 1 عدصلاو صق 3 لعحف كلك الا تو لاق ةئحأو ءداجاف

 ناكن اكلمأ ام تقتعأ ةطشاملاننا ل لوب لاق ىلا مأ كينأان الاودي نع فدك 0 * دازلا ن

 1 مورا ر 0 بوبأ نعهسأ نع دامح نع ىحي نب نيسحلا 4 ينربحأ الق انخعا عا مأ كان

 كلملا دبع نب ناماس مايأ يف ضرغلا ةافو تناكو كلذ دعب هلاق امو لاول نع كسانلا 0 ا

 نب عفان يلو ناكدلولا نال ناولس ةفالخ يف تام هنا هبشآلاو اهزواحتي ١ زيزعلا دبع نب وأ

 نع يحين, نيسما رب ينربخ أواهبتام ّ هدم اهمط وتساونعلاب ماقأو ضب رغلادئم ب رهف 2 ةمقلع

 لاقي ز علا دعنبدحأ ) 1 ) هرب ًاضي أن يموزلاضعب فرب لاق يببسملان هيأ نع دامح

 هبلطيام |ريثك ن اكو ضي رغلاهفاخ ةكم ىلوام ةمقلع نب عفان نأ انفو ىنثدح لاقةه.ش نب رمح ل

 اموب هيلا عفدهناهمدخ ناك لع ملجر ىدخل !اقدنا وخالزان ضع يف ئختساوهنمبر راح

 لاَقذ ةمقلع نعفان يف خلف هيلا اهب ترمصف لاقاس يطيل اهؤاع راطعلا نالف ىلا اهبرمحدل لاقو هل ةعبر

 رسلاقو ككضف را رح هتصقام لاق مل تاقف همثك أ 5 ردقأ إذ هللاو ضيرغلا ةعبر هذه

 001 ساب الق ري, هل لك هلمعأ لاقو ريناد قاطعأو انطي اخلاق تاففق كزنملا ىلا: يتم
 يف مقال ىلع اطاتحا ةليح هذه اعإ 0 نأ 0 الا لاقو عزدف كلذ رت را هيلا

 نا الا هم 0 000-2 هب 0 0 0 ىلا هتقو نم جرخ 7

 لا را 1 3ك 0

 ةرديعأو 2كف ناتسا تنك اغا ىخأ نبااي لاقق كلهأ اهبفف ةكم يل عجراف هل تاقف لحرلا ةر 1
 كئانغ نم “يشب اننغف هل اناق تشعام ةكرا تساو ناكملا اذه تنطوأ دقو هوحتو كيبأ عم

 نم ةيناثلا ضورعلل يناثلا برنغلا نم هنا لوق. نا ىلوالا زجرلا فحانم نم هلوق )١(
 لصالا مهيد ها لماكلا

5 



 زضؤ٠(

 ىلع اهدشف ارانوا امنا ريصم نم انط رخو اهانحيذف ةاش ىلا اندمعو باحاف هيلع ان.قا مث ىباتف

 ريهز رعش يف يننف ف عفدنأو هدوع ْ

 انونج هب نحتسي يباقف * 9
 يح كلذ قد نر مو كفاتشي اهب نم لكف ك٠ ىلا عجرا هل تاقف هنم نسحأ ًائيش انعمس اف

 حدك اقوا لايل ذنم ينءاحلاق كتصقام اناقف الملع هاندحوف اندع 5 * احاحل انيضمو هللا 2

 قع يدعي ىلا مي تنسف نا ا او
 اولثي مف انم اوبر م لاننا اًوُ ذقل

 تقفأف انأ نأ ىردأال ت تطقس تح يسأر قدو لاو تاسحأ ىل لاقف بزأ مهنه يلا ماقف تلعفف

 هانقدف دغ نم تامو انموي ةيقب هدنع انقاف لاق تومآس الا ينار ال م ليلع انأو ةثلاث دعب

 نوكملا معز لاق نع ناس انثدح لاق وني نب لعسا( قرح )اك

 اليل ىنغف كعدالب ىلا جر> ضيرغلا نا

 ليسلا عمجم دق اك * اكراوقل كك

 ( ينرخأ ) ًانبمحبصاف لاق انءاهذس 0 امل تب هي نا ا 2 احئاص هب حاصق

 لآ نم لج انثدح لاق باطلا نب دم ينئثدح لاق ةبش نب رمج انثدح لاق سنوي نإ ليعمسأ

 دمج ينثدح روك ذملا هريخ يف قحسا لاقو ضير ءلا تيأر لاق ليبق ىلأ ن نع زرح هل لاق ليبق يبأ

 ًاناخنوأ ًاسرععامإ سوقا ل الباع تربح لاقضيرغلا كال ىلوم وهو لييق ىنأ نع مالس نبا

 لاق انأكلذك وأ لاق كلذك هاو تنافهيلاوم ضد هللاقف لمف نا ةيناز نبا وه لاقف نغت هل ليقف
 ينغت ا ناكل رأ مل ةيشه ينكتو هب يعرف فدلا ذخأ مث هللاو يب لعأ تنأأ لاق من

 هعداركسملاطااخنارفعزلاوأ * هضاس قزارلا نول برشت

 هل>اع الاف نا اننطو اتم الا هانعؤر امو 0000 تدع توتلا ّىح اربد»و البقم هينغل لبد

 املف توضلا اذهب يتغتي نأ نيا هنن ام اهنا لاق نيك. ينأ نع ء يبأكلا نبا ين ”دحو ( قحسا لاق )
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 تس وص اهم

 انوج هب نحتسإ يلاقف * انوحش يل جيبفيمدىرج
 انيرقلا دقتْش نها د لكو :قارفللا بأ

 انيس نا ةيزرلاف نيبب # ىنكراف ةدءاط تب 23

 ١ يلع ولاب لهر بفيةخ درولا نال هفو ناهدإ هنإ ل شح نع ضد رغلال رغلل ءانغلاو ا زغشلا



 اهممو ضي رغلا رات[ حضقلا
 ٠ وص

 0 1  ةياور يف ةراتذل ةياملا نم ع

 اولعب يف انم اوبرا 3 لاما اوثح دقل

 0 00 نها رانا لع

 لب ءاللا ل 0 كباق مهفو

 للألاو جابيدلا لث * اخ ليحي ةفقخم

 اولزت مهارت نبا رسلا يف امصاع لئاسأ

 اولحرذا كومفنول كلا: بيرق مه لاقف
 رتولا قالطاب ليقت فيقخ ةتللو ضيرشلل راتخلا نحالا يف ءانغاو يدسالا لدبع نب مكحال رعشلا

 ليقثلا نم دما ًاذلل امهف نأ يماديطا رك ذو تاسبالا نه يناثلاو لوالا يف ىطسولا يرحم يف
 قدسا نع يطسولا ىرجم يف ةبابسلاب لهر برس نبال تايبالا نء هدعب امو ثااثلا ينو لوالا
 ناحلآ ةعبرأديف حد يذلا نأ دع نب دحأ دو شيح نع يلع دولاب 5 لين م هاربال ا امفو

 نبا ركذو قراخمو عرس نإال نمرلا يف ناتو كلامو ضيرغلل ليقثا فتح يف نان ام

 نبالو رصنلاب لهر ف.ةخ حرس ىال اف نأ نع ا رك دو الا دككر تيرال اهق نأ ي واكلا

 هدعلا يدذلاو اوُح دقل فق اهلك ناجلالا هذه رصنلاب ليش يفان حرس كو رمصنلاب الهر 0

 هد هبسنو لذبع نب يلا رابخأ اج
 نب رصأ نب لامح نب دعس .نب لالب نب لاةع نب ةلعت نب وره نب ةلىح نب لدبع نب مكحلا وه

 ثيح ءاجم هتقبط يف مدقم دحم عاش ةعز رد نب طسأ نب نادود نب. ةيلعت نب كلام نب ةرضاغ

 دحأ ) قرأ ) ةفوكلا هؤشنمو هلزنمو حا جرعأ ناكو ةيومالا ةلودلا ءارعش نه ناسللا

 يددقلا سي ردإ نب دم انثدح لالا رنا نب بوقعي ينئدح لاق رامع نب هللا دبع نب دمحأ نبا
 فوقولا كرتف اصملا هقرافتال جرعأ يدسالا لدبع نب مكملا ا يملا انثدح لاق طساوب
 رخؤت الو لوسرهل سيح الف هل_بر عم اب ثعبيو هتحاح هاصت ىلع ب ك7 ناكو كولا تاون

 لفوت نب ىحي كلذ يف لاف ةجاح هل

 بجحتو يدقن باوبالا ىلع نحنو * لخاد لوأ رادلا يف مكح اصع
 نا يهدأ هللا اردعل ىاهاو يأ نوع رفلا ىساوم اك معا تن كو

 بهريو امم ةاضرملا يف بغريو * اهطخس رذسحيو ىصمت الف عاطآ

 نبي يحيل لوقي كلذ دعب لدبع نبا ناكف امن. سانلا كححنو ةف وكلاب تاسالا هذه تعاشف لاق

 سانلا بتاكو لعفي ناك الع بتكي نأ تنتجاو 2 امتريص ىحا ىاضعغ نم تدراام ةينازلا
 : 1701 و1 م نجح دج حج بع عصا



 نب بوقعي ينئدح لاق رامع نبا ينرخأو يناركلا انندح لاق يمع ( ينرخأ ١ عاقرلا يف ههئاوحب

 ناكو ةلع وبأ هل لاقي ىعأ قيدح لدغ نب مكحال ناك لاق يشرقلا رفعج وبأأ انثدج لاق مي

 داقي ةيلع 5 0 مكحلا وامماو>إ ضعب لزنم ىلا اءطزن» نم ةليل احرشن دمقا دق لدبع نبا

 ينأ١ اصع ىلا مكحلا رظن سدحلا ىف ارقتسا املف امبيسي اهذخاف ةفوكلاب سسعلا بحاص امهقلف

 ل ادن أوكحضف هاصع فاح ىلا ةعوضؤم ةيلع

 نامزلا 5 نم ةيلع ينأ سيحو يسيح

 ناديلاالو هنمل>رلاال # دعقمو داق ىمحا

 نالماحلا بخي يبو ك * انه رصب الب اذه
 ناكميف تو>نيرم ة * الفلا بض 1 نماي

 نانقف ارد نهد ةننلع نإ" مرر فرط
 * نايزاكع انداو>دف * ا نافل

 نالواصتي الو ي رشي * اهافلع ال ناقفرط

 ناخ دلاب عطسي نك قسيرحلا هاإو ينبه

 اضيأ مكحلا هيف لاقف يحي ةيلع ينأ مسإ اكو لاق

 ديقملا ريسالا مون هب يونو © ارداس س لا ةليل يحيل لوقأ

 دصقم رعش ريب ىلع كنعأ * اظل مويتلا عر لع ىنعَأ

 دعقمو ى< أسبح 'ي 1-2 # راو #

 دحسإ هجولا ىلعوأ اعيرسص خيتي * هنك ىقراف زاكءلا ذا انالك

 ديلاعمتماق لجرلاماقمىرخ او اك 1 نسا نإ صل

 يدس الا ركب نب دمح ا ىنثدح لاق ليلع نب نسحلا انثدح لاق يفريدلا نار هع نب دم ( انربخأ )

 ةفوكلاب ةط هرمشلا ىلولاق تيمكلا ةيوار لهس ندمت ن ءيدسألايمالسلا ا قدح لاق

 دقو جرعأ الئاس ىتا اذ جرعأ ناكو لدبع نبا جرخو جرعأ رخا ةزامالا ىلو م 3 جرعأ لجر
 لئاسال لدبع نبا لاقف هلأس ريمالل ضرعت

 ناجرعلا ةلود يذ_ف المع * سقلاوقماحتلا عدواصعلا قلأ
 نالجر ا.هلكل انموقاي * أعم انتطرش ريمأو انهما

 ناطيسشلا عبارلا ناف ناو 8 يرو ا راعمأ تل

 بع نع شفخالا:هنثادحو هنع سك أ لاح مهرد يتناك هيلا ثعبف ريمالا كلذ هتايبأ تغابف

 لاك ززملا دي نيم ل لوح نع ينل /نادجت نع شبا

 لاش نيد رعشألا ن* لجر هيلا مضو ةفوكلا باطخلا نب ديز نب .نمحرلا دبع نب ديملا دبع ىلو

 دمحأ ( ربخأ ) مهل نب بوقعب قو دينا لاش ىلا ان ودم ذ مث نيج سعأ ًاعيمج اناكو لبس هل

 ميه نع لهابلا ورحل نب تنعق نع لسا | نب بوقعي قدح لاق رامع نب هللا هببع نبا

 ين نانالا" ج15



 لحل, لصف ناو رع نب رش. نب كلما دنع ىلا ةخاخيددألا لدبع نبال ناك لاق.ىرجألا
 لاقف هيلع اهصقف اهناه لاقف ايؤر كل 0 ارا لاَ للحرم ءاج يح وكلا 2 هيلع

 لاقف ةف تيأرام تاع دوما ايس او ردع

 رهف يع نح ةحوتن © ةديياب يرأ اف قوش

 0 0 0 قي د تمس رشا ربل ت

 عدا مالغاي لاق حبلا ل ا رراعأو من لاق هفرعتأ ةظقيلا ىف اذه تيأر اذا رشب نبا هل لاقف

 هتياعو هيلعفالاو ىه يه لاق ا ام هذه نيل ااقذ تءاحف ةبالف تاه لاف هلكوب ءاحف انذاف

 لاقوبأ لاق امعيبأ لاق كلملا دبع نامرهق هيقلف جرخو اهكرف ةلغببو كلذلثم لات عر

 مدنم يايا لاق كتيطعالآفلأ الا تيبأ ول هللاو امأ هل لاقف ماس ءاطعاف كال ىه لاق ةناتسب لاق مكب
 نع ىرمعلا انثادحخ ل ينركلا ادن لاق دحش نب نحل ( ين ) كتل ةمالا تأ و

 سق دلو نم ةاسمعا يميقلا دءس نب ناسح نب دخت جوز , لاق طيقل نع شايع نبا نع مث ميلا

 لدنع نبا لاقف دايز هل لاَ مهم لجحر ءايإ اهحوز سدق نب ةءاط نب لتاقم ةنبا يه و مداع نبا

 مهارذلاب ةداس 2 ةلع ع د هبتحو هللا دود دايز عابأ

 مصاعب سيقءافك أن مكسااوبأ # هذ :االو كعس نإ ناسح ناك امو

 مئاركلا تكفا صمأ عيضو ان 2و ىلع ناقل در هكلو

 0200- باب 00 >و هد ةدع كل ع هئم ةيد 0 1

 دمحم ناكو ل را نع عا مط قام اوغنأ رعش اهاهأ غاب املف لاق

 هريعو رعشلا اذه هيفكاقف 8 هدر ةحاح لديع نب كلاس داوشلا روك نكح ١ ىلع الاماع ناسح نإ

 ل ردا للع ى دق انمدحج لاق ينريصلا نار ع نيد ريخلا اذني ينرخأ ًارتك ءاغ ءاغو
 5 ظق تكلا ةنوار لهس ن دق نع ىئالسلا رث ان دمع نع يدطالا 0 دع اندح

 تعمس املف ةبلط نب لتاقم تنب ةذاعم اهجوزت يتلا ةأرملا تناكو لاق هبف دازو يمع ءركذام وح

 لاع ةئم َتردَنْقاَو ايتام اورطموكابعأ ىلا تيرهو اهحوز ىلع تزن اف لدْيِع نإ لاقام

 ايركر يبأ رصن نب ىحي نع ءاطغ نع ىرمعلا ن نع يناركلا ينئدح لاق يمع ( ىنربخأ ) اهقرافو

 هلوه لثع ا 6-5 ” يهو ةأ سا يدسألال ادع نبا عمس لاق

 ىخرع هو ينغلاروس» كر ف د يرسع دنشتق اناحأ دعا

 ىدس ألا لدبع نبا م تلاق رعشلا اذه لئاق نيف رعت ٌآة ةيخخ ا اهنم ابرق ناكو لديع نبااط لاَقف

 لوقأ ىذلا انأو وهان أف لاقال تلاق ةفرعم هنتثتفأ لاق
 لزعلا عقتيالف يدهح هلزعأو # هداح دقنف ناحل 1
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 لَكَمَع هل نوكي يكد واق 0 قراجرصبأ نيح ظمأ دادزاو

 لهما ةبرغو :قاذل وه. اذا ت1 هل قىدلحام 5 مل اعرو

 لعبلا متر ناوامدق ةرباكم # قرا> ويراح نادب يف هتيواف
 اهوخأو اهنباو اهوبأو اه>وز اهعم يتالو هللاوىأ لاقف تنأ ةبيغمال راذلا هللاو سئيتارملا هل تلاقف
 عد 0 ناق هانا زرجلا نست امدخ القفاص ١ دمم ( ينربخأ )
 نيم نب ىلع ينثدح لاق دعت يأ نب هللا دبع اندعب كف ى اها ا رن نب بيبح هب ينرخأو

 ب 5 دق لاق شايع. نبا نع ىدع نب مثلا نع ىماس الايعارخلا دلاخ وبأ يندح لاق |

 لاق مْ هيدي نيب فقو ى> لقاف ال ناكو ةربده نبأ ىلع ًاطساو ىفوكلا سعاشلا لدبع

 اههيسح تاعطقملا رومالا يم و #* قي صيف 5[

 اهمومم تاوويسفن تحل” د_ةف * لعاف ان قداح ىنىل تاق ناف

 نحن لاق فالآ ةءبرأ لاق يه كو لاق ةلاح ىف ينءزل مرغ لاق كتحاحافتدضتقا نا لعاف !:أ لاق
 ةداعلا هذه سانلا دوعأ نا هرك لاق اهتمنأ نأ ةمخحتلا ىلع فاخماريمالاهللا حمد لاق اهكوفصانم
 نا عقاو كياع ررضلافالاو عن عنملا سانلا دوعت تح اىهاظ اهعيج ىنعنمأو ارس اهعيمح ىنطعاف لاق

 1 أ سمالاق و ةيدب نانب اد كل ءانذبام ريغ اندنعام لاقوةريبهنبا كحضف نوباطيام فدن مهتدوع
 تملعام هناف هللا هحق اهانإ هوطعألاق نابضغانأو فرسهناوأف الا ةعيرأ نءلقأ تْذْخأْال قااط
 دم ىنثدح.لاق ىزتعلا انمدح لاق يب يلاواارصن نب بيبح ( ينربخأ ) فرصناو اهذخأف نيب فاللح

 ةفوكلاب نوعاطلا عقوامل اولاق هريغو 5 نب دم دسأ ينب نهانا شم ىنثدح لاقىدس الا ةبواعم نبا

 اوناكو مالس || هيلع بلاط يبأ نب ىلع بحاص ىرضاغلا شح نبرزون .هف تامو ةرضاغ قيىفأأ

 ,. مهثيري ىرضاغلا ل دبع نب ميلاد ليو

 ضفخ يف شيعااةذا يجر اورمعو * لدنج نبا دعبو رز ىنب دعا
 يضع نمر إىلعوتسس نمناالا # مهدعب شيعلا لءانانيغو اوض“

 ضب ىف لكو ريعاسم لوبك * ملاسو دايح نم ىلوح ناك دقف
 ضغلا معانلا ةنايلا دوعك غأ * ةعفر ةحامسلاو اراع حشلا يري

 نيعق نب رصن ينب 00 نب كيلا لأس لاق رعيفأ باتك نم تتلو ( جرفلا | 1 !
 لدبع نبا هيف لاقف اضع لو هدرف اهايا هتلكسم هلاس ىلحرل ةحاح دعس نب ناسح نب دمش

 دصقو عرواذ هاذ تك د اكل اهرش ان تر

 دنعس نب .نانح هللا. تامأ ع اعاد :يرتا قاما كوش
 دبع نأش كناهجخلا مل « الق تدجول هبك الولف

 يدنع فانز نيد يك هينا للك 0000
 و هل دي 9 هلمو # حصن لوقلا ضعبو هل تاقف

 يدعتلا ةبقاع كيلع فاخأ * ينا يركلا مئارك قوت



 دل راع نم دادي اق: * ودبل ةزيشأ 1ك رع

 الل يحفل هرج انآ *« انغ قتمم يلع عبقأف
 ركب نب أ ينادح لاق يزنءلا ليلغ نب نسحلا انثدح لاق يفريصلا نارمع نب دم ( يرحل )

 "0ك نار يتشالا لن ادخ ى :مدح لاقيمالسلا سنأ نب دم نع ء شن نبا نعويدنسألا
 هملكف ةفوكلاجارغ > .ىلع ناكو يعيمتلا دعس نب ناسح نب دم ىنأيدسألا لدبع نب مكحلا نا

 نأ ردقأ دك نإ هاد يف :ئامأ لاقف هحارذ نم اهرد نيثالث ,هنع عضي نأ برعلا نم لجر يف

 لورق رهو لدلع نبا فرمناف الش نول ريما 1 عضأ

 نيثالثلا كلت يف هللا كرايال * اهبحاصل ضرءتالنيثالثلاعد

 ١] ت1 دب اموق ىر نافتشك + اركبم رادلا يف هتوصالع امل

 0 مويلاهبف ترصةرامإ * كلم تياطعأ دق كناف نا

 تاق الا هللا تمعَتقأ # 0 ًارخ هللا كامسال

 هنق لاقف لا لعام ل عب رق لا

 دصقو عزو اذ هارآ تنكو * امولظط اهرش اد + تيار

 دعس نب ناسح هللا تاما <" اعادت ير قانا كوه

 دعم يف كلثم تفداص رم * يلم ناطحق يف تفداص ف

 دعو ةلكدسشم دنع مالاو # الع دكشأو ةعارب لك

 راج نيطع قوفرءملا ع * هيف ناخدو 1

 001 ا ا هت نعيم تع مسقاف
 يدم تو>حرو قمالمت فخ د مك نم يدلل تنك ولف

 درو تالا ل منش #* ير ,دخأ هك لع تب

 دنقب هرئاشم تلط ولو * بابذ هق ىلا وندي اش :#

 يدهم تيدهأ يذلاكى اذ * افتح كيف نم يل تيدهأناف

 000 1 وط هو تام ىح ةيلادلا هذ # هتديصق يف ديزي لدبع نبا كاز امو لهس نب دم لاق
 دعس نب ناسح هللا كاكا لوقيف هراجح 31 هلغب قوسل يراكملا ناك نا يح ترهشاو لاق

 (قرحأ ) اهرد نيثالثيف ءالبلا اذط ىضرع وهف آد ف هللا تامأ لب لاق ا كلذ عمس اذاذ

 اعد لاق يدع نب منيه انربخأ لاق زرحم نب ل دل 1 دع ندم
 لدبع نبا لاقف تنفف ينغت ةيراج هلو هدنع برشيل لدبع نب مكحلا رجاهملا وبا

 ملعت ول ينتررعذو ودع * قمارك تدرادق رجاهملا انا

 عا لالخ حك موب * اهداج يدلج سمول يتلادنع

 م-هج ىلع تدرب اهتأرف * ةعقب مهج ي أ يف تنكوأ
 ينم اط نكلو كل اهتيهول لييس اهلا ناكول هللاو كحيو هل لوقيو كحض رجاهملا وبأ لعج لاق
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 نب رمعناك لاق ين ءءادملا نع زارا ثرحلا نب دمحأ انئدح لاق يلع نب نسحلا ( يأ ) دلو

 دب الا ل دع نب مكحلا --- ريع ناكف هل هم عم هوبأمدجوو الخبم يذسالا د

 مهجاح هلاورك ذو هيلا 2 ارك لك أي وهو ةلا:اواخ دق ةجاح ةنولاسي هموق نم ةغاج 11

 لددع ن نبأ هيف لاقف اهضقي ملف

 الر وبأ اًناعد اف *. قرط يفرلاهيدي نيبو انتج
 اداس هربإ الواو نيجو مْؤا * نيل درب وس كدر

 يهمصالا نعرصن ىلأ ن نع لوحالا نسا نب نارا اق شةخالا ناملس نب ىلع ( ىنربخأ )

 اهنيد يف لدبع نياب تناعتساف داولاب نويد سانلا ىلع اهتناكو ةفوكلاب ةرسسوم ,ةأرماتن 6

 يت> اهنيد يف لدبع نباماقف اهسفن هجوزت ا اب ضرعت تلو جوز لس ءارخإ نإ 07
 هيلا تيتك ءافولاب اهبلاط املف هاضتقا

 يلابحنم كلصولبحعطقف * ىنم تاواح يذلا كيطخيس :
 لام شار كلذ دنت :تنكو.*. رشي نإ فورم كاطخأ اك

 تأ مأ ةجاعنألا تلا حلا ةنامسحأ هل لاقف هلأف ةفوكلاب رشب نإ نا لد نبا ناكو لاق

 لزي ملف ن نافلأ لاق لباقلا يف نافلأ مأ كيلا بحأ فاأ هل لاق هانأ املف لباق يف فلأ لاق لباق يف
 نمد كاق :يناركلا انثدخ اقنع( ينربخا) ًائيش هاطعا: امو رش نبا تاك 01
 لاق ىدس. تثدحأ ام هل لاقف نآورم نب كلما دبع لعل دع ننا لسد لات 0

 تلاق.لاق اهءامؤ لاق رعش يدب لأسر تاو لع تدرف يحوق نه ةارقآ 20
 يلابح نم كلصولبح عطقف * ينم تلواح يذلا كيطخبس

 لام 7 كلذ دعت تنكو عش نإ فورتم كاما" اك

 نسحلا وبأ ( ينربخأ ) مهردىنلاب هل عأو كسفنب تركذألم هللا كامل لاق مث كلملا دبع كحضف
 يدسألاةيواعم نب دم انثدح لاق ليلع نب نسا انثدح الا ىلهلا رصن نب سحر يل

 ىتناالا لدع نبمكملا ناك لاق نافع نب كلملا دنع ينأدح لاق ث ركلا نب باجنم ينثدح لاق

 امقتلا مث ًارهش هنغ بيفف هل ضرع كككشل اق هلل عل نق ناو نس نب ربعتل ًاقيدص يرضافلا مث

 لدعع نبا كاقف اراوز ال تنك دقو انتكرت كلام لدبع نبااي لاقف

 ا كلاوت نم بلقلا ردضأ * اًملف. اريخ كيلع ين مآ تنك

 ا اب كترجم نأ ريغ لقأ م # يقيس تيك ا انك

 اسانأ تدر اذا قاتمس رو ©: افزع ينتدرأام قلع ١
 اساختد انج دم عاشت نع ه3 و كسر ا

 ىدسأللا( ينربخأ ) هاسكو هلو هلصوو انعام ءانَم كتم ديررالو شنللا كن
 ثركلا نب باحنم ينثدح لاق ةيواعم نب دم ىنثدحو لاق يزععلا ليلع نب ندا انثدح لاف

 ةنامزلاب لتعاف يرضاغلا لدبع نب مكحلا يزغي نأ ةريبه نب رمح دارألاق نافع نب كلملا دبع نع



 هنم هب صخشو هيلا همضو وزغلا هنع عضوف جولفم جرعأ وه اذاف هدر هيدي نيب قلأو لمك
 ْ لدبع نب مكحلا لاقف طساو ىلا

 هلل كد ةحيويملا يك ع ينتدجوف ينآدرجدقل 0

 ددسملا ءاضتل ىنه تقفوو * قىنامز تأ أمل ىتيفعأف

 ةليل اهيئاوف هيراو> نم« ةيراح هل بهوف ةعيضلا لدبعنب مكحلا هيلا كش طساو ىلإ رع ناس ملف

 لاك تن سانلا 2 كادف تلعج هل تلاق تح عاجل ًاقلط ريشع وأ 0 اهدكق هللا تراص

 0 ورا قار نبدي يطا اذهب « يرتخا) مترصن للعلا اذهب تلاق ماشلا كه نما عا

 دمج نع يئالسلا سنأ نب دم نع يدسألا ريكب نب دمحأ انثدح لاق ليلع نب نسنخلا انئدح
 تناكف نايبدلا نمتدنا نمو نيماتملا ىلع ثعبلا جاجا برضدهيف لاقف تيمكلا ةيوار لهس نبا

 أب شي شيلا كف يسن هي نر رح يبل هل لوقتو اهلاهمضتق درج دقو اهب ا يلا * حم ة ًارملا

 ىنادحوف ىنتدرح دقل ىر٠ 10 كلذ يف لاقف ىنعأف جرعأ هجوفا دز ا رشح

 وهو ًاملاث امهعم دازو نيتبلا

 ديلاو لجرلا طقاس متي نكلو * هنامزتاب نيديش ىذب تلو

 نع باحنم نع ةيواعم نبدمحع انةدح لاق ىزععلا انمدح لاق ىدسألا نسحلا د ) ل (

 لاقف تجوزت مك ىلع هل اولاقف ناذم* نم ةأرصا لدبع نبا جوزت لاق نافع نب كلملا

 دياسوو ةيداع طع ىلع * ةحهم تاذ ةيئاذمه تجوز

 دجاوملا ءاسنلاب يلاغي كاذك #* هنا رهملاب تيلا دقل ىردعل

 لاقت ابك 1 اع لحد املفا لاق

 يناعد مول نم يتلذاعأ
 زوجت ىلع تالد دق يناف
 الا رضخاو اهدلج نضغت

 ناو مل نا مولا ناقأ

 نانيلا ةنضخم ةفقربم

 نارفعزلاب تجرضام اذإ
 نانورأ موجب ىتلظأ

 ناذ . رد اك تدعس

 اقلط نإ م اعنف

 ل تاخد نا املق

 اوناف را ةعبراو

 يلام تاق كدالتام تلاقو

 فوبز ةعبراو يروبو

 يلاعن دق نج في نعت يلف
 ناندا نمو علاط راكم

 نافرختم ساقم ابوثو

 1 ةموع اندو

 افلأمسف تيضر دق تلاقف
 دشع فلآ اندنغ كالامو

 ناوهلان «ليوطلا ي دنع مكل# نكلو اتا عيس الو

 1 الو دكت عسل الو ا ا ا ا



 ذ)ؤة١أ(

 لدبع نبمكحلا ناك لاق يبلكلا نبأ 0 يم يندح لق يرد نينسحلا ندحس في

 اهملوامل ةرصبلاىلا هعم هح 0 هبطت ودحو هب ناي ناكوناوىم نيرشب ىلا 'ءاهقننئدس الا:

 هسريلاقو مكمل هيلع عزحرشب تاماملف

 صهدلا فرصتل ابدعتم * ردصلا لبالب مح تحصا :

 رخعدلا نم ارح ذ يلكنوكل © ىف دالبلا يف بلطأ تازام
 سصعأالا نم ةيئان لكح يف © هدسساو يندم نوكيو

 يري هنيحب ءاضقلا ءاح * هب ىادب ترفظ اذا تح

 ىرسي قراط مهو هنم * ينركابب مم ينل نإ
 ربصلا ةعزع ريغ مهل اود 50 امو نربص الف

 ىربخ هلضفي طاحأ يتح * هنقرف تدظدتسام لاو
 قارعلاب ريب زلا نبا رفا لاق ركنا يا نع هيأ نع يمن ينثدح لاو ديود نبل ( ينربخأ )

 رمسيو كلملا دبعىلا لخدي نممناكو ماشلا ىلا مهعم لديعن.أ جرخ ةرما ىنب لامع اهنع جرخأأو
 ةلي 37 ديعل لاقق هدنع

 اولفشدق ماوعلا ينب نرصب أله * تعش اعركدنلو ىرغش تل

 اولزأ اح فتح ةيرباا ىلع # مهما ديرسشتلاو رسالاو لذلاب

 اولكت دقو ماوقأ كزعل تلذ *« دقوقارعلا فانك ابكارأ ل همأ
 رعشلا اذه لئاق هنا يوريو كلملا دبع لاقف

 مرا بحاص لتقيوماذج نمو * سدج نمو سيق نم 0
 مألاربف انعنع لكتي 0 * قاح ىلع ماؤقأ محا :برض

 دمع ىنثدح لاق هيبأ نعمجتلا حي نب ىلع نين ونه يندح لاق ضال ندم

 ىهناف ةفوكلاب ريسإ ةرط نإ قلع نب هنو ير توملال كدا يفإ نم لجر نع احر لا رمع نبا

 فرشاو قينرطلا يف هناكمل نانلا عمتجاو ىلصي لزنف ةالصلا هع دق ةرضاغ ىن دهم لا

 نعاشلا لوق لثمتف ةرضاغ ينيل اولاق دحعسملا اذه نمل لاق هنالص ىغق املف حوطسلا نم ءاسنلا

 الخيتن . ايقاقي نيضق الا + .ارصعم رهاؤعلاوم نوال
 ' تافرسثملا نم ةأسما هل تلاقف

 الاحم مث ناجو حبلا ر " # ةفطعةرازف ىلع نفطعدقلو

 (قود[ و الحخ ماقو ةيحالا ةيحلا دلت له لاقف لدبع نب مكحا تنب اولاقف هذه نم ديزي لاقف

 نعدعمم نبءاطع ع نع يرعلا انئدح لاق ميا نب دجحأ يف ”دح لاق نابز را نب فلخ نب دمم

 هيقلف مهحلمأو سانا تل نم ناكو د نب ناك لاقناندحلا نب مصاع

 ى فرمعأ تنأ ضيفباي هل لاقف تنأ ن نم هل لاقف ةفحم ىف لوم ناركس وهو ةلبا سسعلا بحاص
 نيلومم ةقرسلل لبللاب نوج رخيال ضوذضللا نأ ملعت كناف كلغش ىلا نذاف انآ نم ينلأست نأ نم



 نوميم نب سابا انئدح لاق دمحم نب مشاه ( 0 ) هنع فرصناو لجرلا كحضف ةفحب ِق

 قو ىدح الا لدبع نب: تار لاق شارع نب نع ىدع نب ميطأ نع ناندعوبأ ينثدح لاق عئاط

 تاسإالا هدهددعن اف تاه لاق ريمآلا اهمأ ةلوقم ادق لاقذ ا ىدشن أهل لاقف ةريبه نباىلعلخد

 دادمخ ىتع الاعأ يورو جرخ .نيح تعشنالا نأ اهي لع دقو ةيدق يهو
 عراك "الا اذانلام نماؤلم دقو * موش ويح يطعتو يطعأ الو محن
 عئاورلاب 5 انعر يباو دقف * ًاعئاورو ةدع انوفاكح دقو

 عقان توما نمر محم مكيلا # خم رففلان هلال رو

 ال00 2 كتددتناو كتنمأ دق ىإ الوااقلاو هل لاقو هب هضيرعت نم ةريع نبا يضعف لاق
 مكحال تناك لاق نم-رلا دبع نب مساقلا (ا 1 لاف ركوب ناوزلا نملك نا دمع ( را

 هنف لاقف نارا عا نك ناك وأ ا هل تدل وذ اهلا ع ناك دقو ءادوس ةيراح لدبع نا

 افلا سم هلجر نم ىكتشيال * اقفلا دوسم كل لاخ براي

 اقرشأ قس قوف بارغ انع * افوثت اذا هنيع 0

 ىنئادملا انثدح لاق دمحم نب هللا ديع انثد> لاق هللا دعوبأ نانزرملا ن قفلح نب دم ( ا 2

 اك ايوه سعاششلا] دبع نب مكحلا هيلع لخدف ماعطلا ىلع الي يدسالا ديزي نبرمع ناك لاق

 ود لدبع نبا لاقف ماعطلا يلا هعدب ملو مالس سلا ةيلع دري 0 اسف ًاحبطب

 اداس هريأ الواو نيجو لخم * نسنداتل> ديزي نب رم يف

 ْ اذاكألو ضحوا ااعداف + قطع انعظو لك أب ءانح
 لختئافريثكن هدب بيبطلا هنقحف جناوق هبادأف ًادج اليخي ناكو جاجنإلا ةطرش ىلع رم ناكو لاق
 هب حبصتساو نحل همزبم نأ .كلو ال لاق ةحأ لاق هب عاصتام مالغلل كاقف ت تدسطلا يف هنطب ىنام

 كا ل رش نب كللا سل ناك لاق ناتهوبأ امدج لق قارولا نسا نت ىدع:( نيام

 !مف ةحراعو اهب همفاد ةزئاجب هلرمأو ءىثب كدبع نبا هحدم الك ناكو ريمع ني: دقي هل لاقي بتاك
 .: ل 2اس هذ درا اذه كو كالا دع ىلا امي لخدف

 هرم للا كس ا اح و © ةقدم ورع ىف كنه نقلا
 نزحيال ىذلا فامالاو نيللب * ةقيقح ريغ يهو كمأ قحف
 نوهأ كي هت ىوادب قىح # ه و ريم لالا كاف ندال

 1 هلع ردنا نق ردع نارطلا نكن
 دمحم نع يدسالاريكب نب أ ينبدح لاق يزتعلا 2 يفريدلا نار.عنب دمحم (ينربخأ 2(

 015 زا دبع نم ءارغا لدع نبا يطخ لاق تيدكلا ةيوار لهس نب دمحم نع يمالسلا سنأ نبا
 1 لاقف كنريعالو كتحضنال للاوامأ لاقف ه> وزب 8 حاير مانا

 حانر ما دعب يناوزلا يف الو * لدنع نب ادع نانتفلايف ريخالف

 . يحاكلل ةضرع ابر ماو * برحم ضام هللا دمحم ىرياف
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 فس كحل 3



 (:ؤ نان )

 |[ 0 0 000ر ا
 لدبعنب مكحلل دلو لاقلهسنب دم نع دانسالا اذهبو تنسا يتح تجوزت اش سانلا اهاماحتف لاق
 هدشناف نام نب رمش ىلع لخدو 0 هامسؤ ا

 اهقادصتب ىدضف اللف ىدنلا رسل ا تيمس

 اهتافآ عمجم. دنع ح * اطبااشيرق شيرقام اذا
 اهقتارواب حايرلا ىراخأ ان يدنلل مورق دم اذعلا

 امتالخامرك ١ كقلخو * ا طاوما عفن كلاق

 الام ادع 5 0 ق ب درعا 0 0 ىلع هذ 5 ع 0-

 ع

 ->ح ىف 0 2 0 تاب دق
 را

 يرذح ىلَق هوار ناد 3” دغ 00 ناكر نم

 روصلا نب 5-8 روص اهنأاك + 51 ةداغ ءاضي دو

 ردصلا ةليأل 6-1 ىلع ىلام 23 نءوةادغلاىلهأن «تدحبصأ

 ١ هيف لاَقف هل هفعضأو هيلع مطام مهاطعأف 0 نس كلملا ديع هرخ غابق

 ي رعش ف هانإ قنا »# 3 8 يذلا 3 امل

 ردصحلات را رحتلازفأوفع #2 يع سع نه ل ا>ام ىنعضلإ داح

 ي رم يللا طوا.> تمدام #2 3 ا يذلا كر مل

 جاححلال او | هلاقف لديع 5 | مهقو جاجا ال اعل | عمتجا داندالا ع لهس نب , دمحم ( لاقو )

 هل وقهدشن أف تاه لاق ين 0 اق مهلوق تتعويس دق هل ع فحم رءشو ءام هلك لدبعنبأ رعش اعا

 ئَدرَق ره نا عروق ضرع ان ىنغلا رطنأ 6 د ا ىنإو

 ىد رع ىجهو ىنغ ءااروسم كرداف 0 يرسع دتشتف 15 رسعاو

 يذرا 1 تام 6-3 7 0 نب هتف ع نسف نيهحو يدب ت 68

 رد يف , اب ماع راح ف هلذطقو 5 جاحملا هل لاقف

 ا

 م7 ةراتخملا ة "املا نم هجم

 اهناش انناش ما رحهف

 امنارجم مويلا كل حابو * اهراد اهب تطش سمناف

 اهناحدا فشكت .حواد

 اهنادارأ كتل © مشت
 يع دا

 انو

 ان

 اهتاذوح حيباصملا ناك .* اطقلاضاير نم ةضوراف
 ع 5 ٍ؟

 :أورمس نهرا [0 #2 و

 ( يف يناغالا ) ٠« 



 علمف

 ىبارععالا نب لاق تدعي تطشو 0 ىلع يمأ لوشي اماشانناش م أ اهئاتغت با امايتغو رمثسا دلع

 000 للاب ظطعو تح رد يو تانو تدبو تعستتو تعسمو: تطشو ثطص لاك

 دقنأو وادلا ةجناب هنو رهظ حابو رطاش | يمس ةنموب# ًارياش مسهف ينكرتن مال دج

 هلوقو ةقيدحلا كلركو ريكس. ءامو. تنهش عضوم ةصورلاو # حوت ما ىملس بح م كنا *

 يثعألالاق كلذ لعفت برعلاو باقفحيباصملا اهناذوح ناك هازا © اة رح حيباصملا 0

 ادي لاقي ةليقثلاحولدلاوةباح سلا ةنز ركل راكم ااؤتلكك ةاوآ < ابار نكد درا ناك«

 0 011 1 لا تتجه لاقي يدعو نتاع ا سابلا ن نجدلاو القثم هب م اذا هلم

 ند نيطب لاو اع نيعارذلا ع ناكر الاو ءاضيب ةبرص دا رآواط 0 كلذو امنع داوسلا

 1 ال 2 < ى رولا قولطإب لاوأ لقت تتح سيوطل ءانغلاو مطخلا نب سيقل رعشلا نيمكلا

 ك2 و راحوا 'مطخلا نب سيق ركذ جس

 ىمه را (ينربخأ ) ديزي أ سيق يف دو فطر وسي وار قل يدع نب مطخلا نب سبق 0

 كوت َقيتَع ينأ نبا ديعن | كا هيبا نع. قحسا نب دامح نب يس موه نيد انسدح لاق ءالعلا ىنأ نبا

 مطخلا نب سبق

 قضت الوةلثج الق اودَح © "قل ءاسنلا لوكش نين :

 لتق مطخلا هوبأ ناكو عضوملا اذه نوبذتحي فيك سانلا يردام اوذح لاق ديزي. ا ابأ نأ الول لاقف

 كيذل تبشنو هيبأ لتاق لتق غلب املف جرزحخلا نب ثر 1+1 نب ةثراح ينب نم لجر هلق ريغص وهو

 قرأ لاق شفخ لا نايلس 0 لع( تركب ) ايس ناكو جرزخلا نيبو هموق نيب بورح

 ةنواح يتب نم الجر نأ امإلا لد ناك لاق لضفملا نع يباع الا نت ع لقن ى نإ دمحأ

 م ميطخلا 3 ىلع 0 ريغد ذئموب سدقو هلتقف هلاتغا كلام هل لاقي جرزخلا .نب ”تارخإ نبا

 مل هران عضؤمو هموق رابخأ افرعو مطخلا نب سيق غاب املف سيقلا دبع ينب نا لج هلق ل او

 لتاقب رفظو هلتقف برس هسا لتاقب رفظ تح ٍِق > مساوملا يف هدحو هنبأ لتاق نه ةرغ سمنلب كزب

 سوألا نم طهر الإ هعم نكي ملو هموق نم مظع بكر يف هدجو هباصأ املف زاحملا ىذب هدج
 | يننبهعم ضيف ريهز نب شادخ يناف هدغ لذ هدحتتساف يرازفلا ردب نب ةفيذح ىنا يح جرن

 رمتسا مث هلتقف هب رع سيقهنعطف قودلا يف هتلحار ىلع فقاو وه اذاف ىدع لتاق اونا ا

 مطخلا نب سبق كلذ يف لاقف هنود سم اعونب تا لجرلا طر تا

 اهءازإ كلتح حابشأ ةبالو #2 عضأ مف م طخلاو اي ان

 اهءافش تيصأ دق ا * كالامةقب رنيج زلا يذب تبرض“

 هةمطخ مطوق نم مطخلاو ةساقملا صو 0 ىلع هل اذإ ًاسق هساقلا 'يثلا ساق ند 6

 يزيربت هفنا تمطخ تناك ةب رمل مطخلا ىمسو ةمطح ترض اذإ



 )هه١(

 اهءافأو همن قدام قادح 8 اع نر نبا امف ينحعاسو

 نيللعا عاعشلا الول دفن اط * رئانةنعط: نيدقلا دع ا

 10 هئارواما هنود نممئاقيرب © اهقق تره 31 ا كل

 فا 0-2 نئيرقنِم الجرنا رك ذ ةناف يلكلا نبامأو لضفلا نعىناننع الا. نب ةياور هذه

 مطخلا نب سيق ثيدح نم ناك لاق راصن الإ ثبدحن ملغ ناكو رساب نبأ راع ني دم نإ ةدئبع

 لاق“ ةعصمصنبب ضاع نب ةعسر نو صاع نب ورمع ب ند ليرد ور
 لق موي سيقناكو رع ني < سيقلا دبع ىنب 5 ٍلجر يدع نب مطخلا هانأ لتقو كلأم هل

 لطيف جضنأإ امني[ ىلع سدق ٍ تدشن يدع ا راش نأ لبق ا لقو 2 اش هوب

 تاغحو 0 ا ءاعدصلا» مهراد باب دنع بارت نم ةنرك للكسيس كليف دخولا راك

 نيدعاس ااديدش دعا ًاغنو كلذ لع كلذ نإ كشيال ساق ناكف ا ربق اذه سقل لوقت

 0 لتاق لع كي دعاس ةدش تلمح ول هللاو يتفلا كلذ هل لاقف رفظ ىن نم يف امو عزانف

 ا كرم ك1 ل يدجو ىلأ لاق نهو لاقف ىلع اهحر 5 1 2 ناكل كدحو

 تلاق يدجو ىنأ لتق ن ا همال لاقو هييدن نيب هبابذو ضرالا ىلع همئاق عضوو فيسلا

 اذه ىلع ن .اماحن ا نام نم ىننيريختل هللاو لاقف ءانفلاب اماربق ناذهو سانلا توري امك ان ام

 كلام هل لاقيةعيبر نب ماع نب ورمي ينب نم لجر هلتقف كدج امل يرو م جري يتج فيسلا

 ينأ لئاق ل يهتناال هللاو لاقف رجم نكس نع نسل 1 نم لجو هنت يا 1

 ل دنع كيبالو ريهز نب شادخ موق ن٠ كد> لتاق اكلام نا ىنباي تلاتف ىدحو

 هلخع وسي وهو هحضان يأ: ى ةتعابس نم نيبق' جرش كني هتستساوءكرمأ ف هربنساف
 نيتراح هيلع ليخ للا نسارب ذخنأو يلا ىتاولذلا تطقنف هعطتف فيصل 0
 طئاملا انه نم ابلع قذأ تم ناف. هما. ىدي زوحسلا هدحب صان سفك نك لا

 0000 ءرخت نم لكأي نآءاشام هنم هلو يلا تان للف تحمس تاو كوس(

 راضف.نا روظلا رع + هيل لد يح نيغورنب نااخكا ع نع لأسي جرخ مث طئاخلا هاطعأف هلثأ هموق

 تعلطافماعط ن لهوا مْ * هفاضأ ا نوكي ترخص تح لد هدجي يلف هنا كل

 ارغالا كل هاضرت لزن نم اندنعام هللاو تلاقف و ىااتلا ا نم ناكو هلامح اهيعأف هيلا

 درو ةايقسش لك اف دب ا عابقب هيلا تلسراف كدنع ناكام ىجر خاف ىلابأال لاقف
 هناحاح ضعبل بهذ م ريهز نب شادخ ةأسعا ىلع لخداف جانقلاب 2 مجالا يف قابلا اهقش

 عم وهو ًامحارر نق لحوم لجر اذه لاقف سق ا ةنراجإف شادخ عجرو

 0 الا ناكمادق ين لولا ناك ناف دادضالا نم ءاروو نودويري لعاف مئاقو )000(

 0 5 تروهناو تطبضو تددش ىنءع تكل ومادق ىنعع ىناثلا ناك فاخ ينعم لوألا ناو ب بلعا

 ها بدآلا ةناز> نم



 لاق 0 لاق كفيض اذه ل لاق دريقل ىلع وهو هلحر شادخ يَ املف ع لك أر هنأ سما

 هل نذاك 0[ باودعو ناكل تل ٌَظ عرش هند ىتداحاف ير لا قيذص م طخلا مدق همدق 0

 هما يف هيلع ريشي ناو هنيعبنأ أن هل ءاح يذلا 1 هيلا سشاف هسنق هيلا لخدف شادخ

 ايلا نكح لشكتم كنم كك رز تلزام م الا ادهن ا لاقو هدنع هجأ ةممن 0 شادخ هب بحرف

 ةسعم تءدحمو هيشح ىلا 8 انيدان يف انعم ا اذاف هياع كن عأ انو ل 2 نإ وهف كدح لتاق

 شادخ هسلاحامل آو عت 2 قد 0 ةعم تانقأف نسق لاك 2 هلتقاف هيلا تف 2 تنرص اذاف

 شادخ 0 ينواتةل 2 موقلا لل راثف نادر ا ود هل لاشي ب( مس كا تبرم ل برض 0

 ناو هكرف هلبإ 1 له شادذ عدمت هدح لتاق الا لتقام هللاو هناف هوعد لاقو ينيو مب

 نأ يح قلطني نأ -- هيلع راش رع ن< ايرقاناك اذ دار الس يذلايدبعلا ىلا سنك 2

 ل تلا ىل اعاتم 1 ىئضراع كم وذ 0 0 5 ا نا هل لاق هيلع لد اذاؤ هبا لئاق 5-

 ةنئمدي رام كاتس هدد و كمرتا ناف 4م ىعاتم ند يي ىجم قاطناف كيا 3 تلاد 0 دم 75

 اذا تفقد 0 ندع ف ارا نا لقف 0 "ُ كلأ لسنا ناف ث .ا كاؤ هريغ 0 6 ع نأو

 5 ىش ل 5 صللا 17 اذاف 0 00 هدحو 022 اغا هموق ن صللا كلا ءد

 َّ اوجرأ يناذ هب ىتتأف ةعم اوضع 5 الا ينأ ناو كلذ لددف عودحرل رلا هباححأ سمأ ناف هلة ةيبه

 1 هللاَقؤ 35 7 ينأ - ساق 5 جر>و ةرحش 0 تح شادح ل لزو هباحصأ لتقتو هلتش

 سكقايرتذا هل لاق شادخ ىلع .عل اط اماف ند عم يدمو اوءحر 5 هباححأ أف هلظفحاف تا

 هنلا ا مْ كئتلش الاف ل أ نكلاو امهم ةدحاو ديراال لاق كنك | ىاااعإو كنيعأ 0

 شادخ هل لاق هنم 8 3 هناكم تاق رخ آلا فاحلا نم اهدفاف هن هن رمداخ. يف ةبرخلاب سدق هئعطف

 اكل لراس ةموق ناف هلتقم نم اسرق اناكم» انب لحدا نكلو ةموق املط ن آلا“ ارق نا انإ
 لك يف انيلط ف او>رذ الع هودحو اذاف 0 اوفتقا هودقتفا اذا كلو هدم 0 تقأو هتلتو

 هربا اوفتقاف هموق يدسعلا دقفو كانه لامر نم تاراد يف الدف لاق اوم>ر اوسئي اذاف هحو

 اماقأو شادخ لاقام مهرعأ نم ناكف اوءجر مث هحو لك يف امهنوبلطي اوحرفل ا البتق هودجوف
 ىلا عجرو مطخلا نب سيق هدنع هقرافف شادخ لزنم اينَأ تح املكتي رف اجرح مث( ًامايأ ا.مناكم

 سدق لوقي كلذ ىنف لع

 اهءاقل عيطتسي نإ اه تنابو * اهءافصو امدح ىلذ ركذت

 اهءاخ ىلا" تضفا ةراجالو * كك تدل تيصادقا كلكم

 اهءاشرحامسلايف ى ولدتعبنأ 00 يرزم(١) اذ ايوا تحطصااماذا

 اهءازإ ت ا كا ةيصو * عضأ م اف مطخلاو ادع تراث

 دحاو ىنعملاو ةمومضم ةمديعم ريغ ءاح طع قىقرعو امف رؤيف ضرالا يلا لصي هنأ يا 00

 يزل ربت ها



 لاق لحارس 6 بوم ىنادح لاق رامع نب هللا دع نب نا ( قر ةليوط هديصق صو

 نع ىراصن'الاةلوذ وبأ انئهح لاق قيقعلا ناني نب دانز امدح لاق ىرقنملا ىحي نب ايزكز انثدح

اجم يف لس و هيلع هللا يلح هللا لوسر سلج لاق كلام نب سنأ
 مهدشنتسا مث يجر زخالاهيف سيل س

 هلوق ىنعل ملطخلا 0 ا ةداصق

 ارفق رد رفا ورمل بهاذملا دارطاك امير فر 5

 هلوو ىلا غلب اماف اهانأ موهضعل هدا

 بعال قارخ فرسلاب يدب 5 8 # ا ا مول مهدلاجأ

 نامش نب سق نب تراندل دهشف ر 5 56 له ل عسوهيلع هل هللا ىص هللا لودر مهلا تتلف

 ةسرو وم ةفحامو ةلالغ 4 اع هس ع 0 داس ول انيلا 3 1 دقادهللا كوسراب ق قلاب كثب ىذلاو هللاقو

 لاق راكب نب ريب زلا انمدح نا 0 لا نر ةياورلا هذه ىف اذكه ركذ مكان دلاغ

ايال هذه يف ممل ن نك لاق يعصم ىمم ىنبدح
ا داكلعإو امظع ن راك هن افثا ثاعن موي يقال بور > م

 نوحرخ

ا نوب راضتيو ةراجحلاب نومارتيف
 مطخلا نب سنق هلوق ةلاضف ن دمحم تدقلاو و لإ لاق ىشحل

 بعال قا ني تفس 50 ع 4 فيدحلاموي | هدلاحأ

 مهدشنتساى 0 بلا 0 فلا 3 كاف ) ةمددلاو تناطر رلانالا دموي اولتتفاام لاقو كحضف

 نايبذ ينب ةغبأت ا امو مطخلا نب ن ساق رعش ديح نم ملسو هب هلع هللا ىلد هللا لور اهايا

 0 نه مرتو هاضكو 0
 انثدح لاق عز ندع امدح لاق لعن

 نع لزنف قوساا لذ دف ةئيدملا ةغانلا يد تبان نإ ناس> لاق ةبنغ 2 لاق لاق راك نب ريب زلا

 دمتعا مث هتكر ىلع اح مث هتلحار
 كلوش ًاقنأ 0

 نيملا يحلل 26 زحلا ىللعأف 3 تاني رعل الؤاتم تقع

 : --7 | عض وم لاق ة ل فاق ري . سنا و خيشلا - تاق

 اند نعش كار اق 4 را ىف الل هل نع انا ةزكنم ة عب ” هتيار كله تاقث

 ة يقلأو هقيرإ 100-2 نإ! ن ف مدقتت د 2 اجرنا لق نارا
 وترا

 , يناودنم ىن ءاحدف ناحل لاق ى نبااي سانلا رعش 7 لاف | نه 8 0 يد »* بهاذملا دا رطاك

 ليقنعاشل كن | 3 دين أ 0 هنالبإ نيب تسلدف ا مْ ميلع ىسشل يف وااو ال كلذيف

 تلاقو يسوم نيب نيسح لاق سانلا راك هيفا كلذ لق ارش لاق ملكش نا

 د بهاذملا دارا طاك امسر فرعتا لع ةغبانلا مطخلا نب سبق دز م سولالا

 لاق ريهز نب ل 0 لاق يلع نب ند ) قر ( سال 7 ت1 لاق ىح تبلا 2131-7

 لامع :.ىلا جعدأ نيجاحلا نور رقم مطخ طخلا نب سقف ناك يمجنا دواد نب نب ناماس ل )او لاق كات لأ 1000

 انوا ناكل فاز ندنكلا 2 ١
 نسل( بهذالا طق لح ا

ىمحلا ول نب ناياس نع ىسموم نب نس> ى -ر كح لاق ريد زلا 1 لاق دع 0 لاق
 لاق لاق

 لأق هأر 8 ا 0 اومعأ ال ت كلاقك مطخلا نب نإ سف ىحمأ ءاسنخلا ا 0س نا
 هنءاحف

 تلاق مث ربدأف دأ تلاقف ءاقف مق تلاقو اهل>رب هتسخت هل ءاك ىف تلم ة ثم قر ةيدج 08
 7 ِم و اهلجرب ف ص وف



 دلمة١6ا(

 ع

 ناتسا نب كنز تنب ءاوح مطخلا نب سدق دنع تناك لاق بعصم يمح ىنثدحو( ريزلا لاق ًادبأ
 هيلع ضع ةكم سبق مدق املف اهمالسإ مطخلا نب سيق قمكت تناكو تماساف انءا وعر نراك نبل
 و هيلع هللا ىلص هللا لوسر مده تح سدق هرظنتساف ما اعلا لوسر
 ا اب ءاصوأو ديزي تنب ءاوح هتجوز بنتجع نأ ِلسو هيلع هلل ىلد هللا لوس لاتعمل
 لوسر غلبف هسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هَيَدو ظفحو ا ل لسا دكياجلا هل لاقو
 ٠-02 نم اطلع اذه يسحاو (عرتلاوبأ لاق) جميدالا يفو لاقف او هيلع هللا ىلص هللا
 ل (قوحأ ) ةرجملا لبق لقف لا نب سيق مأوى سامش نإ سيق ةص ةصقلا هذه يحاص نإو
 نع يبا عالا نب نع بيبح نب دس ندب يراسل دعس يأ نع يوحنا شفخألا ناملسنبا
 اوصاو فمه هتياكن و مطخلا نإ سدقجرزؤلات رك ذا تاده امل جرزلاوسوألا بر 1 للا

0-2 

 يم رف ةنراح يني مطاب طأب م تح طوشلابهل الام ديري نيتءالميف هلزمم 0 1 م

 هلزيم ىلا هولمش اًواحف هطهر امعمس ةحرص حاصق هردص يف اهدحأ عقوف ميسأ ةنالثب ملعالان

 هلاتغا تح لجر هيلا سدناف يراجنلا كردم ن نب فوع نإ ل 0 فكما 9
 سوقاي لاقو هيدي نيب ءاقلأف قمررخإب وهو سيق هب ينأف هسأر ع ل 0 :او هقلع برضف هلزنم ىف
 | وأ لف ةعصعص ين ريسغ ناكنا كعار ١ تضصت لاقف كراشب تكردأ دق
 هلو لبق اف * اهنانغ ةرمعب 6-1 # ينعأ ر ده تاكد كلذ دعب سيق ث يلب رف سأرلا
 2 0 ان نام 5 اما ةرمع يف هلاق ل ا, لقو ةحاور تنب 0
 قااذخ م ناكو كلذ س ق هافاكف ه رعش ىف مطخلا تع ل ناسح ناكو:دلا> نب تماص
 ريبزلا انربخأ لاق ريهز نإ ن1 لا نيل قرأ عيبرلاموي اهل لاقي تلا مرح
 لح كعب اهوحأ. ع طخ | نب. سيقو مطخلا تنب ليلب تباث نب ناسح سم لاق بعصم ين مدح لاق
 ا را اب ىتلاف ىف ىنمظا ناسح اسط لاقف شيرق يف فاملا نوبلط؛ | وحرخ
 قاما دش ف اح ؟ دف: اعوان همتشو 5 3 كدفاو كارل كريات“ ل | كياش امو. كفلخام
 هيف لوشي ىذلا عيبرلا موي

 اهنيمأ مويلا اهدواعو * اهناجشأ كفن جاهدقل
 0 انآ < ايقاع ليام د
 اهناكس رادلا نمم>و اكول دلا يف لححو
 اهناتمو و ب * حاب 00

 األ نع مْ اهعبتو * اهب يشع نيعلا نم ةاهم
 اهمناشام ىلا نعظدقو * الاسف املع تفقو
 ا يلق عار اي * امنود يبواحو تيعف

 امف رثخو * اهنانغ ةرمعإ د د اهوأ جلا ةديصقلا هذهب مطخلا ن 000 هباحأف ةليوط صو
 01 ا ا ل ا

 اذه ومعأ ال لاو تلاقف ًامئان هلاح ىلا داع مث هيرتشت نع ص رعت ب اكل هلو لاق ليقاخ لقا



 (أةفذ

 لاقف مهل ناكو عييرلا موب
 اهناسرف فيك اوماعدق ع #_ِبرلا موي سراوفلا نحو

 اسهءايش دحلا ردّ فا # ويسلاداد>هوحولاناسح

 يمحسالا انربخأ لاق ةبش نب رم انثدح لاق زيزعلا دبع نب دمحأ ( يترخأ) ةليوط ًاضيأ ىو
 | انثدح لاق ةبش نب رم ا وج لاك سنوي نب ليعمسأ ينربخأو ةثيدملا نم ميدق خيش يناد> لاق

 0 " ذلاق هش نع دامح نع 8 50 نيسملا قر يوزخلا تواسلا ينأ نع نافع 3

 نااو ةيواعم نب ديزي مايأ ةنيدملا يي راصن الإ ريشب نب نامءنلا ل>د لاق ىسمودسلا زرحم نب رفع>

 دق نمي !ماف ةزنع ىلا تهجو ول هل ليقف ىنوممسأف ءانفلا نم ىانذأ تقفحأ :دقل لاو لاقف ريرزلا

 ناف قلاسر نع اهلا اوثعإ اذحش لقعلاو ايط سفنلا ديزي نم نمل اهنإ تيبلا برو يإ لاق تفرع

 | لاقف اهلم 2 ةيباد ةندملاب امو ا لقثل الع نعل ةلقتلا ن نأ موقلا ضد هل لات اهلا انرص تبأ

 نامعللا ىلا لوسرلا داع املف هلع تركذف بحت املا هحوف جداوطا املع بئاحنلا ا نامعتلا

 تمرك أوتنذلذ اهوقرط تح هباخحأ ضاوخ عم وح:ماقفاانب اوماوقااج يتأتتك تاو

 هتنغف ينينغلاقو اهودَع قايل ليقف ترذدتعاو

 اماشاتاش م * اهانغ ةرمح 1

 8م هريغ مويلا رئاس ىنفت الآيطو امرك الا ترك ذام للاوف ىنينغ لاقف تتكسف ةمأ اهنا ايلا ريشأف
 هيفكديزأ الأ لاقف ىدعن مثيلا دنعئريدخلا اذه اوركاذتو فرصن اي ّ طف نحللا اذههنغت لت

 0 .مشلا صاع تعمس لاقرب ذ زلا دعس دنع تنك طبقا لاق لاق نمحرلا دبع ابأاي ىلب اناق ةقررط

 جرخاماف هل رظتنمبابلاي5 اما اذافرصنا املثةنعلزنمىلإ راصف ءانغااىلإ ريشل نب نامعتلا قاتشا

 هلهتلا لح أدق يلعذرتالةي طقب كني نيضقال ريشإ نإ نان كل اهل لاقفاعابإ خوز نا ع ةركألا تكف

 رعشلا اذهم ةّسملا نأىلع لدياذهف للاب نانسعأو راهلاب نانا يم هلف عابرو ثالثو ينام ءاسنلا ن

 هيا نب.نسحلا واخ تا نواح ارم مع نع هنأ 8 0 ةحاور تنب ةر 3

 تا ركذ ا مطخلا 50 ند نأ هع نَع راكب 4, ريب زلا ا لاق ريهز نإ 0

 (نسملا يف رك نب 8 ءافامرص ةر< تعمزأ#ناسحابف لوي يتاايهوةرمع هنأ مارك ةمرعشفف ىلب

 تن ةرم تان نإ ناس 0 لا بعصو يب يتدح لاق رببزلا ا لاق ا

 هحاصل احعماءيمدح ول ا"ناكف فوع نإ ورم يف يدحأ م ة ةمسو لإ ةيطعنبدلاخ نب تشاضلا

 تلسنالا نب سبق وبأ كلذ يف لاقق يدعاسلا تماصلا ن ؛ دلخم اوراجأ سوالا لم

 تاللاس هللأ دنعو * هنع تعئدو ادلخم تري

 امةلطف م + بضخ سوالاب هلعت 1 هلاودأب هب ربخف ةرم 2 مالك ا يف ناسح ملكف

 لاقف كلءعل !اوهمدنو ةدشومدن كلذن ااا

 كس وص

 رضحلا باقلل نهد انعا نكشتبأف اه نك ةرمم تعمر



 00 كن اذه نبل + افاط اح كيح .نكال
 5110 لا لاح انا * هلا ردلا نك نات الاس
 ربدلا تاروع لاطبألا أ * اذا بك وب ىلاوخأ تلق
 هذه ف 00ر1 صاخارع لاو هر رت رو 0 ماللا لخ داق تى

 هترمدب أو يىل ل تر

 هك ذا 3 ادق دع

 ككل انام“ اذا: نانلإ كفي
 5 3 3 صهدلا .رغي نم

 ىلا علقلا لج نك اكلم
 1 لان نم ريخ  اناكمث
 ك0[ اه اذا لح راف

 ع ىف نيران
 اوريبصا ناسفلاب اودان مت

 ا اهلقعم ا وامحا

 هلاك كلا ندا
 رو امدق عفس اك < انراح نم معي دقلو

 00 تع راطخ ندا |وفداص 2 زان لح نأ تروخال وص
 ركل نانا نع هنف انفك حلاو انف -نملا *ماقأو
 رختفملا ردشب سانلا فرعي * هب رخش نش ا مم

 06 لتمالو 0 >< 0 داو رلا لق 00

 انلاكأ نعو. انع ولأساف 3#

 نت

 هدم ىلا ماو نديح ةباور نس « رصنبلا 5 0 هال ا هنع تايبالا

 رصخلا .مويلا يف ةيشملا طمس

 7 حل ةيقنلا ندح ه>و 1

 رزاا جاتا ردقلا لمعي

 نحو ورم دع 1 2

 رحو دبع نع هليا ىناح

 1 طق نال اهم
 1 اة
 د2 راصعإ دنا اوهان
 ريبص تيلاصم موي هنأ

 اتا  وطملا مفصلا
 رمفلا هاوفا لكم ناعطو

 ربا لع مهدنع موق لك

 1 ال ةالام دعلإ 00 ا و تبان نب ناسح نا مث لاق ىمع يندم ريبز جاأ لاق

 ضو 0 ىذناو هيبسناو وه نم هللأساف لحرلا اذه ةلاذاحأ اذإ نه ةأسعال ت تلاقو هنع

 نعتقصبف اهربخأف كلاوخأ نف ت تلاَقف اط بستناف هتشووع ن 0 نهاذاح املف هل ةضرعتم

 بجو اهلا ر اغئلا ددغ هاا اطامش

 تاق ف لاق أهل 1 معو اهفرعف

 تكاضلا ةداغ فداورلا ابر * طاع امون هل تن

 كدذت يشو نارا رصف اهلارا طخ لعحو اهاعف ن

 ا دقف لاح رلا مشح د وأ ةماسولاو ءاورلللا امأ

 بعشلا بصنمو كادلاو نم زن انريحول كنأ تددوف

 ىغشلا قطنملاعفرو يلوص * الصتم تعفر ّ 0



 هو او
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 كو ل وردع * هذلاوو 1 3 ىدح

 بدحلا هقلح ءاتعلا؛ مزا #* اذا نيذلا موقلا ند و

 بعرل انطوع نيب راضلاو # عرسم لاومالاووذ ىطعا

 ةانم دبيز نبو روع نب مارح ل ةايع يذلا ىلياوباو بعضصم لاق

 4-3 مهطخلا نأ سيق رعش ند رات ةناملا 0 6 هيف امو. اجو

2 َ ©» 

 رع - . ص 9 .

 فرت ايهوجو فثااعاك * هةيمعام ةروطغ ءاروح

 كمدقت داكن | كلو رانماف < داق انا ٠ ع مان
 ل

 ركذ اذكه لشن ينان راتجلا هتلو" راخنلا:افقل ءانغلاو .كثلاثلا 0 وم مطخلا نب نسفلا ركشلا

 ير رولا قالاطاب و ا ليش راحتلا انتل قحسا باتك يفودو قتئاولارابتخالا ف ىلع نب ىد

 نإب دم« تناك بردح يق مطخلا نب نسف هلوديار علا اذهو 7 4 ندالا اذه ريغ هيعلو رسمنا

 مما رعءاشاه 0 نع ناك هرمهصع ُق تا سنك اهدهشل و مط ىئنو امختحح ضب

 نإ ةماعلا يب 0 نافطغ ند لحر ثعل لالا نب هب مع لاه هلأ اوبأ لاق ديزي نإ م هل لاش

 لاقت لأ حا ذل امهعفدا لاقو ناعطغ ن لحر 2 ةلحو سره برش يلا نايبذ نه كليوش

 امل وسر رلاءاش ةثالع نب ةمتلعاممم ثعاملا لب ىلقولاق و نب للاب دنع اءمثعانلازاليقو,

 000 1 0 ناك نانا 51 0 هيلا سيوف ه 0 لاق 0 قوسدرو يت>

 ارا يذلا اعلا لوق يفافطغلال وسرلا لبقف 7 و 3 فرع رل 0 0 0 يل

 م كلو ؟ 1 اح نا مل لقأ 0 اغيل قمت | كلام لآ ا.ءيعقدو نالحملا نب كلا

 0 كالام ا هلو ىد > ىباعتلا ا رف ريوس هللاَقي فوع نبور< يب نمد لدحر بضغأ

 مهءاح املف هلئاش انلا ا العتق عم ما مكن سوالا نب كالام نب ورم نب فوع يف يلإ

 ديز ون هتلتو اا احدح ود 2 تلاقو اي>دحح وْ هتلتف اعأ ديز ونس تل تلاقف هب ومارت كلام لوسر

 هلق 4 و ريثك سان م ا اف لق ىلا قوساا يف ناك دق هنا. كالام ىلإ واسد

 ار ىف ] كلام 0 3 لامس ع ب 3ع ٍ أوف رف نأ قوسلا كالت لعل كالام صا

 نأكل ن را 4 0 اليل هلتقأ يلا هباولس راق ريجس هلق اعإ لاقو كلذ ن ند هغلب ىذلا فوع نب

 هوطعإ 311 لوبا ا هوطميذأ كلام مهلأسي كلذ يف مم للجسر 00 هن ريغل أريمس ل 0

 مباع نوض زهي هللا |وكيماراف امزح كلام لابو مهب او كني نأ اوهركف وع نوور# ىف نأ منها

 نأ ي ىناو كلام بضغف ةيدلا تس هف مل سلو فاح مكي>اص نأ هلا ا اهلبقف ةيدلا

 ضو فلا ةيدالا هوطعإ نأ فوع نب 1 وذ تف 0 95 1 ةلماك ةيدلا الا هف ل

 ا

 ( يف قالا 255)



 (1ؤة8)

 حررألا نب ثرطلا ىب دحأ سيقلا "ىرحأ نب ورمع هنييو مهني مكحي نأ ءوعد مث ةيدلا فصن
 كلام ىلع يضقف جرزخلا نب ثرألا ىنبيف هؤاجىنح 0 ا

 ورح ينب ةذاف كاذب ىغري ت2 كلام ينأو فيلا ةيدالا هقاح 2 هل 0 هنأ نالحعلا نا

 000 ا دن] رردلا ني ترطا وي تباق جررحلالئاق رصتتناو ترحلاب فوع نبا
 هل جرزخلا نب ترا ىب نالذخ ركذي نالحعلا نب كلام لاقف نسقلا ”ىرعأ نب ورمع ءاضق

 دك وع راعلا] و ص رخو يمس لع ووع نإ ور ىب بدخو
 افاد هيرداوب مح دق # هلريشع ير اريمس نا

 اوذلع ىذلا ومعطإال راجنلا يننب اقداص ناخلا ناين

 فرش امطبب ام ماد ام * ادنأ نسمع اناوهتم ل

 ا قوص عار # مطادب دق ىلاوم نكل

 : كب وص
 فاسلا لذاخم يناف ديز * ىنب نيبو ابححجحىنب نيب
 فاطق بعاصم لامح يثمت * أم عوردلاو ضيبلايفن وشعب

 فل ,ىاكو هلا تومء-#لا جهر يف دوس الا ىلا

 ا 0! ليثقلا نم ان هيف نأ ياعولا رك ذو قحسا نع ليقت فيفخ ديعم تايبالا هذه يف ىنغ

 كلذىفّريمس 0 هعيبضن ديز نب مهرد لاقو ضيرغال

 ف.سالاوراويلا هيف لتقلا * نا اريمس اولتقتال موقاب

 فاسلا عزفيو ميرك ىلع #* مكتوسن نات هولتقت نإ

 فرس هتسيزود نمو س # انلا هلجحب ىذلا رمعل يفا

 فاخلا عفنيناكنافاحي # دهجم هلل رب نيمي
 فرش امطيب انم مادام # هتنس قوف دعلا عفرتال

 فهدزمتنااهرظناف يمت # يني ةاوغ ادغ قال كنا

 فرتمتف مهامس نودي * م كوفرسي كامس دبأف
 دصقيف فرعي الئلركتتيو هسابل ريغيبرحلا دهش اذاناك نالجعلا نب كلام نا كامس دبأف هلوق ينعم

 : كلذىف و نب مهرد لاثو
 تينا رشاخم“ انآ كاما © انتم الط نينا لاماي
 هب تعنق نإ قحاو لامأي

 و دبع اريج نا

 كم صن ان ا انيفو هيف د

 د

+ 

 انن

 فرتعيو هب ىفوب قحلاف
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 تمت ةايكللا سود اهب + اهيراضم تفلت دق شيلاو
 فدك وودي قرب ضيمو # تعمل 3 الاىفاهعاك

7 

: 
7 
 نامز,ب رحلا هذه دعب هلاق امئاو هكردب ملو كلذ يف تدبنلا نب دين يزبللا مطخلا نب سيق لاقو ١

 روك ذملا توصلا ةديصقلا هذه نمو
 اوفقو منار موماع اذام * اوفرصن اف لاما طلخلادر

 فاسلا هلاج حضي ثير * مهائاسن ةبعاس اوفقوول 0

 ا اهءوس ابو ىعل د دلا ا ءاشعلا ب وعل مهف ٌ إ

 فخذق الو ةلعالف دصق # .اهنقل> ءاسنلا لوكش نيب .
 فرغت داكن اهيورتماق +: اذافاهنأشأ رك نع' مان
 فرت امههحو كح اءاك ان ةهال يشو فرطلافربغت

 ل نا طوخ اك د ام ءاستحل ءاديج ءارو> ْ ْ

 فدص امكيال نا قلاخ انذ || اهروص نيح هللا اطيضق 1

 فرط ةذلوذ امش وهو د تعءضام تردحا ثغبدوح

 كا 0 اذاوهو د نسح يهشم وهو هنزل

3 

 اف لوقي ةليونط ضنا"

 فنا مهءارو اناب ديز * موخاو انك علل

 م اندآك أ * مهل انرصن لق ناو انا إ

 فديصلاوماحرالا انلا تنح »* م مهابج انو تدب الب

 فكت هقورع طيبع نذس * تجحلتخا اذا اهراث | عبتي

 كلذكردي لو تبان نب ناسح هيلع درف

0000 0 

 فذق اهتطشدوخر 3 نم د كك امعمد كانيع لايام

 فلعع لعملاو ماوس اطر + اع مزن ةيرغ ا تن 01
 فذقس جودحلا تل قح #* م كشو ىردا تك

 فرذلايجدمو يجدمنود> رب »# شا ف ضرقلا دعو اذ عد

 اوفصو اذا ودبي لامذ لها * مهفلت دحعءأال يموق عدن نا

 فطن مط دعأ هدعاتم د اهفس ىنط دنع ريم نا

 سوالا لئاق تفلاح دق دوم تناكو ضعبل موضعا عجأو نارحلا دشاحو برحدلال اورمف هموق صاو

 مهملا تلسراف عما اذه ناك يتح مهم ادخا اوفلاحي مل مهناف ريضنلا ينبو ةظيرق ينبالا جرزخلاو



 ريصنلاو ةظل رق تفلاح يتلاو مهوذلاحو سوالا اوباحأف هيسفلا ىلإ مه وعدي لك جرزخلاو سوالا
 نككلام فحزم هللا و لئابق هذهف لئاوو 1 فقاوو ةمطخ يهو هللا و سوالا ن

 ىبنيب ناك ءاضفب اوقتلاق ريضالاو ةظب رق نم ا اهتاقلح نءاهعمنع سوالا تفحزوأ جرزذلا نددعم

 اوقتلامث ًاعيج نوفصتنم مهو اوفرصنا مث ًاديدش الاتق اولتتقاف هيف اوقتلا مو لوأ ناكو ءابقو ملا

 ىلع سوالل ذئمون رفظلا ناكو مهنب ليللا زجح يتح- اولتتقاف عاقنبق يف ؛ مطأ دنع ى ا
 كلذيف ت دك لد وا كلاقف جرردلا

 1 ارح ءاقللا دنع * اونهو اف ورم ّ ل دَقل

 دال لقرإ ندم ءانه ره تدلو امون يأ كيلا دنقالا
 ل حاف نال كو * ةيضام مألاك ة ةنهلس لك

 تيلق كاق .اهلالسنا يف ةيحلاب اهمشف ايوش لوقصم لك راص مث عبطلا ثردحلا ب ودخل لع

 5 ١ تناكو نينسلا كلتيف لاتقلا نودواغدي ريمس ع 1 نيرشع نيب راجتم جرزخلاو نوال

 اكاع نع ديوس مهل لاق غ تا اللا هك ناو رسما لوط سوال تار املق لفحم ل نطاومو , ها

 0ك د ًارعاش ناك اذا ةيلهاملا يف لحرلا ناكو ةياهالا يف لماكلا هلالاقي ناكو ىس 1

 | ةودنلح ن٠ لجراا اذ اوضرا ولا داك ا 1 هس تاكو ماكل ةودس انمار اناس
 تاسرأف لما ضعب مكسفنأ ىلع ملح ناو ؟ريغ مكيف عمطيو أ اطمن مكتب لغف كلود برج لع
 ناسح أ مارح نباردنملا نب 0 مهنيو هنب مي نأ ىل هنوعدب نالحيملا نب كلام ىلا سوالا

 1 اهل لاقي يتلا رثبلا يفوهو رذنملا نب تان اونا" ىح | ود رقت فلذا ىلا مهناح افكت نا

 ورم كح دور ا يف 1 اور ناياعلا لاق مو اولاق كذا لاا لك اننيب كانمكحدق انا

 ادهعو ًاقثوم 0 2 اللاق انئيب مكحاف كمكح درتال اناف اولاق.سيقلا ءيرما نا
 ىدؤينأب مكحف مهقيئاومو مهدووع كلذ ىل م هل ندلدتلو هب تلضن امو ينكح نوضارتل
 فياحلاو هتيدلع رصاا ىف هيلع 5 ىلع هدعب مهف ةنسل | نوكت مث عرصلا ةيد كلام فيلح

 لضف هل ناك نمل ةيدلا وطمإ مث مهبرحأ 6 ل نع عم تاما نذلا تقلا دعت ناو هتيد ىلع

 فصن راجنلا ب ىلعنا ىلع اوقرفتوسوالا تءلسو كلام كلذب ىضرف نيقيرفلا نم ىلتقلا يف

 "| فرك نور 5 تأ رف اهفصن فوع نب 0 ىلعو مهوخأل ةنوعم كلام راح ةيد

 لاقيو رصلا ةيد هراحيدوو بلطي ناكا» 11 لكننا كلام ا مياعناك يذلا الا

 تيا اوعا ندا 5 الل لب

 م7 هرايخاو سوط 0 1-0

 اةدقارا ا عا سس نب داع ن ع ىنثدح دقو 6 ىب ا وهو «يلادع

 نع يل رس سا معا ينك صاقو يبأ نب دعس لاق دانزلا ي يبا نع



 نع ينئادملا نعول 00 نب دمتو يبعشلا نع هيأ نع دا

 ةنيدملاب ين رءلانى ْع لوأ اولق نيكسم ينأ نعو هنأ نع ء يلكلا نبا ن نمو هيأ نع ممأ نبذ

 ناكوموزتع نب لوما دنع انأ ا در اهب ثنحلا ىتلا نم لوأ وهو نييوط

 هناسال ىتتي ناكو اهلها باسن او ةئيدملا ناي ًالاع افبرط ناكو فدلا» رقثي ناكاماو دوعلا برضيال

 تام مو مطفو 0 هللا ىلع هللا لوسر ضيق مويدلو هنأ رق. تف هدوم نع لكس ط

 نيمجأ مهاعاللا ناوضر ىلع لق مويهلدلوو نابع لتقموب جوزو رمع )١( لتق موب نتخو ركبوبأ

 راض الاء اس تو ينم يعأ تناكو لاق مالمسلا امملع ىلع نب نسا تام موي هل دلو هنا ليقو لاق

 هب جزهو هانغ ءانغ وأو اولاق ةمممنلاب

 كسوص

 بررقلا هيفخي وهو * ديم نم يتأي فك
 بوره 'لاسكم وهو * انع ماشلاب حزان

 2 * قح بنحلا ىنارب دق

 ىراضن الاوانصل نب اص لاقلاَق يدع ن . ميرطا يف يع قدحسا لاق ) رص: .بلإن جره يلوا ءانغلا

 نك اولاقفاسي وط اوك د نأ لإ ةحدللا ١ رد نوت ادي هند ةطاخت اه عبتجا لاق يبأ نأ امن

 فدلايبرقن ةدو>و ءانغ نسحو اذر ان يع ةتووتتال 0 الا لِجْبر كاقق ناكر

 6 هدام راج ركءادو :لمؤشم ناك كلذ لع هنإ هللاو هوذا ندب كاف! يلكت لك كجيضإو

 موي ناخو انقيدص تام موي مطفو لسمو هيلع هللا ىلض انين تام موب دلو لاق هنأالإ يدقاولا لاق

 نلطيو ٍرةديكي ًاتتع اذه عم ناكو اني 5 لق موي هل دلوو انرون لتق موب جفذو انقوراف لّتق

 مناك نأل سالا لهأةلج نه لجر لاقف قرد مل طضم هلوط يف ًاطرفم ناكو انتارثع

 لوقلمحن ال ناكو ةمدط |ةمر>ةباعروةسلاغا ق> هل ظفح نمةياعر نس اههف عم ناكءدقل تلق

 شارف رئاس نم مهالاو نءو موزخم ينب هبلاوا امظعم ناك دقلو هل هاعرب ام ضءب هل ىعربال نم

 ىدابلاو مولملا ملاظلاو مهف ىل ع ماكتو اعب لاق ند الب اهو هب كيكحتا نود: مهاداع ن نمل ًالانسو

 نوتصد وهتسلا امنوحن وهب 00 اهي رقتبأر دقات لقام ناك ن ا لحرلاقف رظأ

 اتصال الو ةينارق نما لجو ىتبام كلذ الولو هثن> الا ىش هعضو امو هءانغ لونعيو هئيدح ىلا

 لاق مهارب نس فسؤب انيكح لاق قال: ديصلا د حأ نب ناوضر ( ينربخأ ) هاندأ الا مهريغو

 0 ناك لاق طايس نع عماج نب ليعمسأ ىنثدح لاق ىدهملا نب , مهار قديما اطال

 00 هلع هللأ ىلص هللأ لد تام موب هدلوم ناكو سوط عاشألا يف لخنذب ءانغ ةنيدملاب ينغت

 مويل | يف هلهأب هؤانبو رم هيف لق ىدلإ مولاي ةاحو 3 يفوت ىذلا مولا يف هماطفو

 ملا نيعلا بهاذ وهو دلوو نيعمجأ موماع هللأ ناوذر ىلع لتق مول هل دلوو نامع هش لق يذلا

 رع هف لق ىذلا مويلا يف محلا غلب هنا يناديملا يفو )١(



)١55( 

 ىف هنآلا كلذي ىقل اقاوم اذلاب تقلي ناكو
 اس مساو َدح نحلا يقارب دق

 ةنردملاناك لاق نيكسم 55 يبلكلا نب را لك ا نع دام نع نيسحلا ( قرا

 وهو دكموي هلإ تكف اثنش هللا 0 م أرظال هنأ 00 نب ناور ليقف ىثافنلا هل لاي ثم

 لاق( نبمأ ار د لا ًارأام وا ان 0 هللاولاقف باتكلا مأهأر ةتساف ةنردملا ىلع
 ريئاند ةرمشع هل ثتخع ىلءاح ن٠ لاقو ناحطب هل لاقي عضوم يف لتقف هب ص اف كلل مأال از

 نات ننام رمش ينحت وهو ةئدملا ع نم جور نرحل ين ف دعو سيو ل

 اند مويلا اهدواعو ع امال كس امانا

 امنارقأ كنمتءطقدقو * اه ركذاموادنهت و 5

 ام ”اغام را نيط 3و د املءا | ماع تفقو

 | ءناوعأب اقلا عجوأ ام د امودن هبواجو تدعف

 6 * ادحاو آسعأ 0 لعد يح 0ك مولع ريمالا ى :اضف امأ لاف مهف نا 7 ةلاقع 0

 00 00 0 1 ا جرخ

 0 ينلا ل فئااطلا مكيلع 3 حت ا - ِن نب هللا عل كا نه . لاق الث ارو ل

 ا تا نا 0 عومش ء اقه اه امناف تدعم نب. ةملس نب نالغ تنب ةيدان خو هيلع هللا

 ءوفكملا ءانالاك اكل املحر نيدو ناودةالاه 39 ند ِ ناعب ريدنو عد راب لقت 0 تماق

 : مطخلا نب سيق لاق مك

 فرت اهيحو تحاك ةيهآل ىو فرطلاقرتغت

 فضقالو ةلثج الف دصق * اهتقلخ ءاسنلا.لوكش نيب
 لاق 30 للا )0( هةندملا نع هاللح م هللأ ودعاب رظنلا ثتلعطع دفل مو هيلع هللا .ىلص ينلا لاف

 نب رمعنا رك ذنو سورعلا جان يف لاقهنع هللا يذر باطلا نب رمجح نع يورت ةصقلا هذهو )١(

 نارقلا مأ رفا لاق من لاق ًارقت نأ نسحم له هل لاقف ًاسارعا ىتل هنع هللا ىضر باطخلا
 لوقي أشنأو بره مث اهف ككف باتكلا ل1 مث هبرضف مالا فكت تان ندحاام هللا ولاقف

 تاعباتتم ر 5 ةنالاع د نرد نيرج ايمن

 تاشارقو اظفعص مع * اولاقوداح !أىلاوطخو

 تانبلا نمنينبلا ظظ>امو # يجملاوةباتكلاوإن امو

 كاح يدعو 5 هيلع هللا ىلك يلا ىلع لح ةملم منع هدنس ىراخبلا طفلو (5)

 نالغةثان كيلعف ًادغ فئاطلا مكيلع هلل حتق نا تار هادتغاب مآ نبا هنأ دحام و2 مح

 ها نكلع ل نلخ ديال سو هيلع هللا بص ىلا لاقف نامجربدتو عبراب لبقت اهناف



 ذا

 اقل

 فوعنب نمحرلا دبع اهجوزت فئاطلا تحيتف املف لاق اهلا نم شوقتلا تذختا ام لوأو ماخه

 أ كيال , سو هيلع هللا ىلد يلا ضق تح ناكملا كلذب تيد لزب, مف ةمرب هل تدلوف

 نا لاقو هدرب 9 ىناذ هيف ملك" هنعاتما يضر رمح ىلورايلق هدر نأ ىبأف هيف ملك هنع هللا يضر

 فعضو رك نقلا لق هكر نأ ينأذ هنف ملك هنع هللا يضر نابع ىلو !ءلف هقنع نبرضال تيأر

 يبأ ب ها دج لزرع تح نا 6 ىلإ عجريو لاس ةعمح لك لخدي نأ هل نذأف جاتحاو

 دلو ءيف سلجم يفىتنف ًاموي ىدجو ثنخلا لبق مث نف هل سيوط ناكو يوزخملا ةريفاا نب ةيمأ
 تكسأ نأ سيوطولا ريشأف نيتيسلا ر 2 ىلا * ةهال ىهو فرطلا قرتغت * ةيمأ ينأ نب هللا ديعل

 تفتلا مل 5 هع 5 يتيهايرم لك اذهاماو ةملس نب ناليغ ةنبا يفزاتيلا ناذه ليقام داق لاَقف

 ا ينغأ ال 0 امدق مبمسقأ كسفن يف يلع تدجوأ هاطاا نبا لاقف هللأ دبع نب ىلا

 نب ميلا انثدحو ةنيدملا لهأ ضعب نع ةيوارلا ىلهابلا ن كلا وأ اضدحو ( قددا لاق
 مولع تحارف عيبرلا اياشع نمةيشعيف هل ناوخإ هعم رفع نب هللادبع ناكاولاق .ىتئادملاو يدع
 مايأ يف ةئيدملا 1 وهو قيقعلا يف كل له هيلادبع لاقف * لكلا رطب ءاملا

 تاّزرغلا غم لكم ذب كان مرو وق  رفطاخ ىلع وتقول كا اويكرف رطملاو عيبرلا
 لسنا ةقيلخ هاهم هذهوامم نحسن ةنح انعم سبل هباكال هللا دنع لاقف ءاملاتح اه ذأ نورظنيلمماف

 عمسإ ةراظنلا ف سيوظوانكحضي وانثدحب وهيف نكتسنفانم بيرق هلاف سيوط لزنميف مكل لهفانبابن

 هيلع سي وط نم ديرامو كه ادفتلعج تبا نناسح نب ن*>زرلادع هل لاقف رةعح نب هللادبع مالك

 يفوتسا املف ىنأهف انا ففيفخ 3 هباف كلذ لقتال هللا دعه لاقفهف نع 20 أش ثتخم هللا تضغ

 اف سانا ديس رفمج نب هللا دبع انءاج دق كحيو هنارمال لاقف هلزتم ىلا لجت مهمالك سيوط

 اهحذف رداف اقاقر ًارخ زيتحاو نحالاب امير دق ةقينع اهدنع تاكو قابلا هذه تل تلاق كلي

 لونا ف كل لف لا اذه يأو تنأ نأ ىيوط ل لاف هيلا الم الق جوخ مث ىت تاحمو

 نيب يشكي ءاجو للا كرب لع يدسال ضف لاق ديرأ كابإ لاق ءامسلا فكنت نأ ىلا هيف نكست

 رديت أب علوم تلجد تاك يأو تنأ ينأب لاقفماعطلا ك !ردأ ىح اوندجت اراز قد ع0

 ربط هبجعأف اولك ََقَح موقلا لكبأو لك اف قاقرو ةئيوس قاع هءاقع كدنعام تاه لاق يدتغ

 طابع ل لق ل ة كينغأو كم ينمأ يأو تنأ ينأب لاق مهيديأ اولسغ املف هماعط

 ينغي ًاقنأو ىثمتف مب عل رملا ذخأ مث نامل مار

 دكت مو. يع متاحا * يدهس يت .ىليلخإ
 يدبك هذتت سنا * لجرىلعينوحلت فك

 دكولا:ةلدسمزلاب شيل: * ةّماط زر دلا ود لك
 زال لاو دخل ب نم يردنأ يديساب لاق مث سيوطاب لاو تنسحأ اولاقو موقلا برطف
 يعو تبان نب ناَسح تدب تيذا تنل ةعراقلا وه لاق انسح ًارعش تمس ينأ الا وه نا يردأ ام

 مهسؤر موقلا 0 رعشلا اذه هيف لوشو يدوخ ماشه نب ثراعا نب نمرلا دبع قشعت



 نبا ( ينثدحو لاق ) ًادلاخ اهفلخدل هل ضرألات قش واذ هردص لع هسأرب ند رلا دبع برضو

 ةاديولا ىلا ةنيدملا ىلع وهو زيزعلا دبع نب رمت جر لاق رو نيا رج نع ينئادملاو يلكلا

 36 نيادعحتسو ينل بأد نب ر 51 نب ديزب مم قحاف لزانلا تذخأ دقو هعم سانلا جرخو

 يلزمه ىلا اح ع يعأو املأ يبأ امط لاقف سب وط |.يقلف يراصن الاثمان نبا ناسح نب نم محنلا

 لاتق كنا اذخ عم هذ نبأ نيك لا معتلا دنع يبأ 5 كدا ىلا ءاس لم دعا دين كاف

 0000 دق وع اذاف هلا اب اق ةيعس لع مالكلا نول لاح و الاف هضاب كرس وه انا

 جرختساف طير لوانتف مءنلا دبع اناا يعفو ككل لاق مث ءاملا ةهك اف نم ةهكاشب اهاناف هعضتو

 لاقو هرقن مث افد اهنم

 دكت ملو ىنبع مل مل * ىدهس ىنبان ىليلخاي
 ا ا ىنام جدشا * امو غيساام ينأرسشف

 قيشصجم دات ىذا لح لعقود نك
 دكنلا ةليمزلاب سل «. هتروصردلاءوض لثم

 دد> ا اخ #* ال ةريغملا 01 0

 0 كك ع م * ترظن الف امو, ترظن

 )1 هل لاقت هنم ناحأ ءاعالو 0 ري طق تي ارام ديم اقف نع رأللا"فدلاب ترش مث
 000000 راج سني تاناثني هلو كتمت هقاث لاق ال لاق ةلوه نو ىردتا ماسلا نبال
 ثنخلا اذه هب ىنابقتسام لث» الو طق مويلاك ت 0 وهو ديعس جرفن يم وزخملا ةريغملا نب
 تاسالا هذه ( ينامصأألاج رتل كاع 0 هب عفر "تما اذه عد و لاَ ينتلشبال ه هللاو

 يناددحو ( قحسا ) لاق ثنخملا ريهز نبال رك نب ريبزلا نع ءالعلا ينأ نيرا لذ يف

 مهاننف ةئدملا عرس نبا مدق الاق نيكسم ينأ نع يلكلا نباو شايع نبا نع ىدع نب منيه

 هلكلذ نولوقي مهو مهعمسف ند ا مهلغ علطو ينغ نم لكل لع هور] و هدانخ نسانلا كفر ظتساف

 مرا يموزذملا ديلوا نب ة 0 رعشب مهانغو هب رقت مث هنض> نم. افد جرختساف

 هيف اهديصقب اهضراع

 دكت 1و قت مث ل * يدهس 0 ىللخاي

 يدي مكبح عدو 3 يد__حو مكيف انت وهو

 يد دخلا ىف لاخلا تاذب * انزخ رعسم اقف

 لاك قلتلك ناي ل را اع نان نا اذه هللاو لاقف رس نب مملع ل اق

 نولوش ره و ةعاج يامون ا ةندملا حرس نيمدقلاقينثا دل 0 لاق عج ع اىمسأ 90

 ينغلو 0 رقنو هنضو ندهفد ل 6 نولوة امو موعمسق نإ وط مح م ذا ء 3 مالا وح اللا ونا

 حارصلا لق ان ترم #2 قبل ةدحلا' نأ



 (أ1ةخ)ر

 - 0 ل #4 ا ل ف

 0 دل نا كلذب تلا سيوطل ءانلاو ثنخحلا.ريهز نبال رمشلأ

 11 تت لاق ىنت 1 ىندح( قحسدا لاق "1 ءانع واللا نكح هللاو اذه حمس ني لاقف 5

 م 0: تزاح اءاف اهنع عطقني م ينل ا ةهتغوارف ةير راج عبس اسوظ

 21 لاقف ينم ديريام اذه 0 ينحكش, ىلومو جوز ُ قيدص ىل ءالؤهاب تلاق
 يختي لعج مثهوعسو دقأ٠

 ليبح تعطق لمحو # لمح ن نع باقاي قفأ

 لج ىوهيفال 2 دقف اهع قنا

 لقعلا ماه لمح د نوز#< قيشب فك و

 لشن نم كلقلا تحف 7 ع ْق بحا هآرب

 لذدعلاو دنقلا نم * ىتلاام كبف يسحو

 1 م لفح 0 د ابمف | ي ىنه الا دقو

 رفس 3 انح رح لاق انيادكأ نهلجحر ١ يادخ برام ن د 4. 0 لاق ىنن ءءادملا لاقو ) قحسا لاق )

 كلذ ليف وهوهيلع ردقنب مايطلا لآ هذ لدرلا دك ءادغلاب انوعدف داو 4 30 لحر انعمو

 يز ىف قاخلا برطضم لوخأ اليوط الجر انيقلف هلاح نع لاشن اير لوم لك يا 0

 دنا انه مكب> اص مساام لاقف لجرلا ربخ هان دحاق“ انل ةلاوج اب كك ىلا ان لاف بارعالا

 يقال اناق لكأ او كساب رمتسائداولا متزواح دقولف اولحراف هعام 96 دق داو اذه لاق

 نمانعم نم :ضعب هل لاق شوط انأف كعورا حاشي لاقو.كلحن يقال زف انتلخدو نملا ن 7

 درا عالا وع نارا ٍقاعدلاقف يز ااا دهام معن !| دبع بأي كبابح م سبع ينب ن* و رافغ يفب

 فديرقنو عفدناف انيئغي نأ لخرل ]لات 27 ءايحالا ىطخم أ نأتيبحأو مهلا تجحرفن

 نأ ا هملع ن + انجاعنبو 1 ك4ءم قطني ىدا والفلل ان دقلف ع ةعم ناك

 بارما ىلعامهر ثم> 1 لاخي درولا نب ةورع رعش ىف هب ينغ ىذا ناكو انحاض

 روزو بذك نم هللا ةادع * ٍيوفنكت ا ينوةس

 يقف الو كيدلام ا *# 00 اولاقو

 ا 7747 امىلع « :يماسأ كحزي قف مهنيدعل اذا

 يري ههركيو ' يش ىلع #2 1 ءاغ فك سانللاف

 ىنلا نع امل لاق هسا نع دانزلا 20 لأ دبع ينثدح لاك: يدقاول /| ينادحو (.قحسا لاق )

 فوفدب نوبرضي ربخ نودبري او>رخ ةئيدملا نع مهالجأو رطل سو هيلع هللا 0

 نعظلا ف ترمو اداح كلذل نب رهظم بهذلا لو تارفصعملا ءاسنلا ىلعو ريماز ماب نوصزريرو

 نكن ناد ايو
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 ينب نميمآ-تناكو فوع نب ور يف ذب ىف افياح ةوسع ناكو درولا نب ةورع ةارصأ ذدئموب يملس

 هدلوناكو اهب عا نك 0 هل تدلوف لامح تاذ تناكو اهموق موق نم ةورع اهاسف رافغ

 ىرأتلاق نإ ' اذا لاقنوريعي كداوىرتالأت !اَعْذ ةيسلا ئأ ةذيذالا يبب نوء-او مبمأب وريد

 جحا هوقلا ن نأ انوفا ث ةلطراف ايل مناف كترجورب ندذلا فاي ىموق كا يقدر نأ

 هوةسفريضالا يب يف لزدقو هوقلف هاطغا الا امش دئاح لاسال هنأف لغو راس مسا ىد ه 31 من

 ناكو ريضنلا يفب 0010 هع ءاح ماع كدعلا 00 2 مماع اهدرف يعاس هولا 0ك 86 و

 م02 ةلْغ يح برسل لزب موا مط رث يه الا 2 قيل وعم ىشنلا اج افر ا هوقسف ريغل اكولعص

 كلذيف لاةفريضنلا ينب دنع تراص ا ف ينتقلغأدق كلذىلا ل تلاقىتاطنا اط لاق

 روزوب ذك نم هللا ةادع انو 0 مث رجلا قوقش

 هتّنبرطرك ذتق اسنحي تكلا نم "يش يف هتدجو امو ءانغ اف سيوطل ناب ةروهشم تايبالا هذه

 ممورحىف جرزأو سوالا هتلاق يذلارءشلاباعلو سي وط ناك لاق ىنادملا ىنادحو ) قدحسأ لاق (

 'يش هيف عقوالا سيوط هيف ينغف نايحا ناذه هفف عمتجا ساحم لقف ءارغغالا كلذب ديري ناكو

 علو كل كلذو باوتلا يود_سوي يح راضرل ارعشن ءانغلا تكرال هللاو لاقف كلذ 0 0

 هؤاتع نسحتسي ناكو هيزوم ءاشتي موقلا ناكف نئاغضلا جرو رئارسلا يدبب ناكف هب موقلا

 سوالا برح ُِق مطخلا نب ّنَدَف رهدشا اموب ينغذ هتف رعم ىلع دهشكاسا و هئدح 0 ربصن الو

 وهو جرزذلاو

 اوفقو مهناوا ملع اذام * اوفرصن اذلامجا طٍل>لادر

 فاسلاهلا يجضل ثد.ر ان 0 2 ءاش أوفق هو

 فاك ثرح نه با رق راذلا يف ةلثأ لخأو نأ كلت

 52 ةديصقلا 5 نم ساب روط هذ 43 0 تدب هج للا غلب املف

 ا ا ةمطخ د مهموقو ابجحج ينب غب

 لاق ) '”ىشهل لقيم و ماكي ملاواس م هدنع نم سا !اوط فرصناو ءامد 2 ترجو اوفرصناواو 0

 ليوط 2 موقلا راثأأر هش مطخلا نب سق لاق الاق يرحبلا وباؤ ىدعاولا يف دش ( قحسا

 هللا دبع وبأ لاق ( قحسا لاق ) برحلا نم حفر ردعااو سوالا ناب 0 لو تاس ا

 امهومأوبال نار امو ة ةعامو مح 1 جرزخلاو سوالا تناك اولاق انل ينثدحو يديزيلا

 رك ذن ةعاضقو ورم نب هندع نب تفرح تل ةلق ا رع ال

 لو تناكو ةعاضق نب فاحلا 3 رسأ نب دوس نب ديز نإ دهس نب ةردغع نب لهاك تنبةلبق ا 1

 نم لجر ريمسو كلام نب ديزي ب ريوس هل نالحعلا نب كلامل ناك ىلو» ىف مهب ١ تن 0

 ةنيدملا ىلإ ا قاس يدل وهو هنامز 2 ني اديس كلام ناكو فوع نب ور<# يف د 6 ناو آلا

 تناكومهلعفرمشلاورك ذلا كلذب هل ناكف ًاعيمحنييحلل دوهبلا لذأو ةرهز بحاص ن نولعقلا لئقو
 فرع نب ور< ىلإ كلام ثعبف اريثع حيرصلا ةيدو لبالا نم اسمح فياحلا وهو مهف ىلوملا ةيد



 ىلإ 6# | + هيع ب يوم 6 ترفع لن
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 لينة نا اوس

 كيطمن اناديلا اواسرأف برح مكيو انيب بشنن نأ ءركت انافيالوع هلتقأ يح اريمس ىلا اوثمبأ
 2الى دال لاق ىلوملا, ل اتقيال جرصلا نأ تفر ء دق كناف هلقع انم ذخف كالوم نم اضرلا

 ناكوجر زخلان م هموق عمج نالحعلا نب كلام كلذ ئأر اماق ىلوملا ةيدالا اوداف مرسلا ةيد نود

 العكر 0 برحلل وينو مهلاودعتسا سوالا غلب اءاف برحلل ويلا مهرمأو اعاطم م

 فوع نبور< يل تناك ةيرقءا.ةنانو ابين ني ةنيفصلاب اوقتلافضعب ىلا موقلا ضعب جرخ مث لذلا

 كدشنب كلاماي ىدان سوألا نم الجر نا مث ضعب نم موقلا ضع لان يتحاديدش الاتق اولتفاف

 كموق نمالدع كذبو انثن لعحاف ف وع نب صاع ينب ءاسن يدحا كلام ما تناكو محرلاو هللان

 5 دحأ سرقلا 'يرصا نب ورمع اوراتحاف من لاقو كلذ دنع كلام ىوعراف كل ائملس انيلع مكحاش

 ا 0 مكب ىغقا يناف لاق مث مهتم قثاوتساوهب موقا|ىضرف جرزلا نب تر

 صقن الب ىلولا ةيد مواف كوم لتفإ ل5 نأو حرصلا ةيد مهلق لقعلا واةناودوق ه ووف موقلا نم

 نب اص اموانيلا ةءاسم ةيدلا هفف برخلا هذه قف انممتبدأ امو ةيدلا فدن قوف يطعبالو

 52 نالحملانب كلام ضغ سقلا يرصصا نب: ورمع كلذب ىضقاملف مكي ةحاسم ةيدهيفانيلع اهف

 لصفلاب اوقتل ام ضعبل مهضعل موقلا عم لاتقلاب 5 ءاضقلااذه لقأال لاقو هيارهيلع درب نأ

 رذنملازب مارح نب تبان اومكح حاصلا ىلا اوعادن مث ًاديدش الالتقاولتتقاذ عاقنيق ينب ماطأ دنع

 لا نر مث حرصلا ةيدبن الحما|نبكلام ىلوم اودي نأ مهن ىضقف يراجتلا تدان نأ ناك انأ

 ملسو كلام ىضرف هتيد ىلع حيرصلاو هتيدىلع ىلوملا ةرم ل تناك اك مهلعو كلام ىلع هدلعل مف

 لبالا نم 0 0 مش موموقلا نيب ايف جراكاءافطا دازأ ءوبكح دإ تبان نك

 نود ذخأين أ كلام ىأو سخ ا كلام ىلا يدؤت نآوودا هتلق نم

 نأ فاكمو دب اوحلطصاو 3 تنضَرو كلذ, كلا قدرا ند خلل جرخا انلق ل

 لقع الوهل ةيدالف هلّةعم 3 هرادنم > اذاف لخللا 00 0 هراد يف لحجر لتقيإل

 ةنالثب جر زحل ىلع سوالات اضفأف 0 هيحاص ىلع لضف نيقي رفلاىأف ىلتقلايف اورظنا مث 3

 مهاضرو مهني ها ناكامل تباث نب ناسح لوي كلذ ىنف اوحااطصاو سوالا مهتدوف رفن

 كلذ يف هناذشإ

 0 ىهو هيديصق مخل ن نب ا لوقي كلذ يفو

 اوفقو 0 ول مملع اذام * اوفرصناف لاما طلخلا در

 دانزلا ينأ نب نمح لا دبع يتثدحلاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا ينأ نير ينرخأ )

 ملطخلا نإ سبق لوقدشني زيزعلا دبع نير ناكلاق هيبأ نع
 6 1 دصق # امقلخ ءاسنلا لو كك نيب

 فصقت داكن اديورتماق # .اذاف اهناش ريك نع مانت
 ٍفرب اههجو فش < ةهال صو فرطلا 3



000 

 سانلا تسنأ رعشلا اذه لئاق كوقي. مث

 م86 سيوط يناغأ نم ةراتخلا لاما يف متو الخس
 وه

 تس وص

 2 0 كم يدا ٌوُفْف د موعطأ ين زا دق ىوتلا

 داك نيىطإتل ىءارب ول. # هفيداؤفيف 20--

 ةمزااوذلاق حرملا رئآوهو ًايدنهف 1 4 دوخام ًاضيأ نملاو كلذ نم ةنلاو قحب ن<

 بدن الولاخاب سيل ءكايلم ع ةف رقم ريغ هدو هع كب ,ر

 يرحب يف قاطم لمر فيفخ راتخملا هنللو سيوطل ءانغااو ليق اهف تابقرلا سيق نبال رع
 يلع - ولاب لمرففيفخ يعاشطا باك يف هبدحوو نس وط 1 نحل 1 وهو قحس ل

 هلوأ ةسئئاع نبال هنا ةنان نب ورمع لاقو مكحل هنا يملا نبا لاقو لاق ةروينطنبا لك

 ممذل ةمعنو ضفخ دعب * د 0 قرف نم نا

 تكس وص

 م راجنلا 6 هعدص نم ةراتخلا ةباملا ن م جو

 ردقت+ مءاجح نا تيلاي * .مهرقبرسن انك ىلوالا بحح

 * ١ رصقت مل ةوبد مهااانلو # مهونم ةنابللا ضقن ملو اوحح

 رفعالا ينثكلاك ةسجملا يبار * :لماكفدرب اهرزمم طحيو

 اد ولا يك اون ع فلي رطل كلغ تعم داو
 يرجييف رتولا قالطاب يناثلا ليقثلا نم راتخملا هن وراجتلا افقل ءانغلاو رمشلا اذه لئثاق انيلا عقب مل
 زاحتا اه نط نأ يتناولا رايتخالا يف يلعب يحي ركذو حرس نإل انْ هف نا لاقيو ىطسولا

٠» 

 تس وص

 مد ةراتخلا ةناملا نم هجم :

 وعن اك خوف وسكن او عداتلب“ دققت رادإ قفأ
 اتيرب. دق كنا تلقام.. اذا: *:موي لك ًاقشع ديزت كارآ

 نزلا قالطاب وألا لتيفتلا تيفذ نم :راتكملا هنو يعرادلا«دصختل اعتمح ءانفلاو رععلا



 ( عز

 4-5 ةيسسلو هريخو يبرادلا رك د قع

 ينئادملا بويأ وبأ.ينثدح لاق تايزاا كلملا دبعنبد مم نينو ره ىنثدح لاق 00 نسي
 ناك يذلا ديز نب ديوس دلو نم يماردلا لاق همت نع ع يبمدصالا ي 1 نب .نمرلا دع ٍدح لاق

 يع رادلاناكو فانمدنع نب لفوت ىبب اوفلاخ ةكم ىلا اره مث ِ 00 1 ا لتق هدح

 ةريسل تاوعأ كلو 6 ل ءافرظ نمناكو قادر راعشا هل تكي را دنع نب رمع مايأ يف

 لو يذلا وهو
 * 9| قتلوا كارااكلو
 اليدبالخ سانلايف تقداصو. # :يناج ىف كلاصو تك رت

 الحا ىنع ثدحأَف حابب

 نع مهاربا نب قحسا ينثدح لاق راك, نب ريزلا انئدح لاق ءالملا نا يم رحل (نرخأل
 يمءينرب> او ىعمد الا نع مهارإ ان قدحسا نع يديزملا ل انفانتدح لاق يمع ينربخأو يعمصالا

 نعنييرصبلا نمدل خيشنءنناحشوناا هب ىنادحو لاقيممصالا نع يئايرلا لضفلا ا

 رمخب ةنيدملا مدق ةفوكلا ل ا نا دانزلا ينأ ن ءلش لو دانزلا ينأ. نبا نع ء يءءصالا

 كريو. كسن ناك دقو هيلا كاذ اككف يمرادال فسم قفس مم اهنم دوسلا تيقبو اهلك اهعابف

 لاق مث * عنج اعيد ي 0 ىح كل اهقفنأس اف كلذ مهم ال هل لاقف رعشلا لوقو ءانغلا

 كتسوص
 ديعتم هاو تنص, اذام 1 هدوساالا زال قفة لق

 دحسملا باس هل تفقو تح # هبانث ةالصال رمش ناك دق

 ملف كس نععجرو يمرادلا كنف دق اولاقو سانلا ىف عاشو بتاكلا نائس | ام نعو هك ىنغو

 ىمرادلا كلذب «لكاباف امنءقارعلا عمناك امدفن يت حس 0 ارامح تعاتبا الا ةفيرظ ةندملا ىف قم

 فيفخ وهو ًاضياءانغلاو ىمرادلله يف رغشلا ناف توصلا اذهةيسن امأف دحسملا مزاو ةكسن ىلا | عجر

 رك ذو شبح نع يلعسولإ لفوز تاكا ناب | هيفو قحسان ع يلعسو /| يرخم يف .ةبامس !كوأول 5

 لاق نافه وبأ ينندح لاق سنوي نب كي لان 00 حرس ن ,ال هف نأ ش

 راخا توص ينغاط لاقف تيصنق ةراتس هل تناكو كاراالا داوق ضع سا و ترضح

 مثةعاس كسمأ مث * دوسالا راخعا يف ةحتلمال لقد# تنغ قح دا ن0 ملاحي هال

 تنغيتحدار امه اردت مف كيبشي اذهتلاق مث كك هلقتنأ تئجو تيرخ يناىنغ اط لاق

 دنع يريح لاق دمح نب نوره انثدح لاق لع عطل نيكد نك دجأ طيلخلا نا

 اسعاش ىكملا يرادلا ناك لاق دودوم نب معز لاق ىزامر لا ينئثدح. لاق يعازخلا ةملس ىنأ نبا

 نط هزتنميف نهم ةعامح عمتجاف يمرادلاب الا هزتتم .نط بيطيال يي تاشفتم نك ل

 ابحر ا را ل هن نين حام لول قلل 1



 تلاقضرالايف ائعطق اناعف نا اناف يرادلا ن «٠ لاحرلا ءالؤه عم واخت نأ ان تفك نضعلا نهضعت

 سانا ل |ناكوأدماح فرص: نأ ىلع تلاق انمولبال نأ دي رن 5 نلف كس ١ ن1 هنن اص نط

 بلك اهم نكسا ةفدحلا.قوس ىتا اذوه من لاق ًايط انل يلجاف انلفت دق انإ يعراداب تلاقف هتنأف

 كارم لوو اب ىلإ هيلع راضف اراه ى رك, اف: نب راكللا 1

 دفلوك ور أ رخلا ىذ لان انا
 هرسعلا فورسدلا ف ين طلان دري يئاللا نم

 ةرصلا لغتك رو + اذه لع ىوقأ امو
 دجسملا ةيحان ىلا هّتحرخأف فاوطلا يف ةلل هتبحاص هتيقلف 2ك« نم مدق مث نّيشام ةودنلا كف
 اهوف عن لاف 0 ةينيلا هذه قى ىراداي هل تلاق نا ىلإ 0 هباهذ ىلع هساعت تاعجو

 بيبح ( ندا اند ,مهاردلا لخدم اف كيحأ انأو ينحت تن :ًاف ريخلا كلابف لاق أ تلاق يقيحأ

 يلعن دمضلا دنع دنع يمرادلا ناك لاق يمع يننثدح لاق راكب نب رييزلا انثدح لاق ياهملارصن نبا

 ًاَيَضَعا سضَعو ًاديدش ًاعزف رذ دمصلا د ةلئاه ةسطعىمرادلا سطعف دمصلا دبع ينغاف ا

 يساطع اذكه نكلو هللاو ال لاق ينع راكم ند اكو اذك ضاعاي لاقو ًاسلاج ىوتسا مث مث ًاديدش

 بهذ 5 يردي ال ىدرح هعمؤ 03 لاق كلذ ىلع ةئس . ىنيأت وأ كمد ق كّفَقن الواو لاق

 دهشت م هل لاقف دمصلا دبع ىلع لخ ديّتح ىضش كا ديما الا هلأف يملا نايرلا نإ هقلف هب

 ) رخل ( هليس لخ ودمصلا دع كحضفهس رض طقس ةسطع سطع ره هتيأر ينادهشأ لاق اذهل

 ول ىمرادلا مامالا مهاربانب دم لاق لاق ريبزلا انثدحلاقدمم نب نوره انثدح لاق يلع نب نسحلا

 (انربخا ) كريناند يلع تحاص كبايث يلعحلصت مل نا كتيدف لاق كت ىنايث كيلع تحلص ١

 01 هداك نم.تحسنو) روزا اتدح لاق ريهز نب دعا اقدح لاَ يديزبلا سايعلان دمع

 فداصف ةاعسلا عم يراد خلا طاخلا هللادبع نبسن وي ىتثدح لاقرب زاا انثدح ( دمحم نبا

 ناش تايبارعا او هول ىف 1 يناف دي مولاسف ءاملا ىلع اولزندق مهم ةعاج

 مويلا ذنم اوم نرد تلاقف نهم ةيدد هتف رءف نهدري وهو هيلع نيا هان

 تدشنا مث لاسلا ىمرادلا اذه

 00 ناكنه كنع عدف * مدعم 201 تنكاذا

 نبدحأ ينرخأ لاق يبلوملا رصن نب بيبح( أ ) هب نكحاضتي نهؤ نوم انراهيعراذلا ىل وف

 هيلع ًاطبأف * ين يف ةكع ىذاقلا صقوالا يرادلا يأ لاق يريبزلا يعصم انثدح لاق ةمئيخ ينأ

 ىلص؛ مأ رخل دحسملا يف 37 صقوالا انيفهللا 20 يح هنا ةس ِث قدح ِق هل 0 هلا 1 هيف

 قاعل ةقر 0 سانلاو يعرادلا هل 0 نم م يقر قتعا ب راب لوقو وعدبو

 يئاردلا ان لاق تر نمو كال .وصةوالا هللاَةِف ة 00 الوقتع 3 كي دمحاهلو هللا لعحام هللأو ال

 د يرطأ يرحب ) هب كلذ لعفف 2 كضوع] يناف ىف :او كلذ لقت ال.لاق ىنلتقو يناستكلا

 0 كمضأ | دنع يع رادلا م لاق 7 ىنادح لاق راك نب ريبزلا ينندح لاق قحسا ن رن نا



 اع ةمالاغل لاَقف َه أ ملا ند لدرولا لحد غرف املؤدل ا داشنالا ف 5 م ةدصقب 2

 دقن ًاعيمح كتب وةعو كرب يأو تأ ينأب لاقف يمرادلا بئوف اذه قع برضاو رانيد ةنام اذه "06

 لعش تح كلنارشح نم ميرأ نل يناف ي :اطعأف هترما هنم غرف اذاف اذه لتقب ادت نا أر ناف

 ام ىلا 0 كحيذف لاقتسي ال اذه ىف طاغلاو انتيب اف طافي نأ ىتخأ لاق كليو ملو لاق كلذ

 هردص ىف ةحرق ير تاع لاق يم ينثدح لاق ة ريبزلا انثدح لاق يمركلا ( ىنربخأ ) لأس
7 
 كو + للطن سك

 ترضخا د ة رششبأ هل لاقف رضخأ ًانفن هيف ن 10 رف هدوعل هئاقدضا ضعب هلأ ل

 اهنم تلفأام اسدلا يف ةذصز لك تفن ول هللاو تاهه لاقف تيفوعوةحرقلا
 ©«٠« وص

 مد ةراتخلا ةنامانم جمس

 امصو هنالع ىلع دا* وغلا تورم ايرط لتحل

 يضع هبائاملظو ءانظلا "رشعع < ةنكس ناك نم كدح ب عبر

 وه اذكهو ةلأ نع قحسا نب دا نع عبكو كلذب ( قربخأ ) ينزاملا رعس الا نب لالط رعشلا

 ن ثرتا ىلاو ةعير ينأ نإ 2 كاسم معلا نمو ينادشلا ورم قا ورم ةياور يف

 نوع لوقي نم سانلا نمو ينوكلا روزءل راتخما نحالا يف ءانغلاو كلذك سلو بيصنو دلاخ
 تع رعأالو ةعنصلا ريثكأالو روهشم ريغ ةفوكلا لهأ نم لححر وهو يازلا طدقت 00
 قدحسا نع اهارجم يف رصنبلاب لوأ ليقث راتخملا اذه نو توصلا اذه ريغ ةعنصالو ربخب هل
 لوالا لبقتلا ن ٠ ًانلل ةشئاع نبال هيف نأ ةنإب نب ورمح ذو ىتئاولا رايتحالا يف هبسن اذكهو

 نك ساسعلا نب هللا 2 لاقو لوأ القت هيف هل نأ دامح نع ضن رغلا راخ او رصنلاب

 رصنبلاب لهر فيقحخ زرحم نب دم نب نيل هيف نأ شح رك و يالا اا

 َن رايس نبأ ةرشان نب معسق نإ | 3رالا ن دلاخ نب رءسالا نب لاله موثلك نب دلاخ ر 5ذ ذ ايف وه

 كردأدق هنظأو ةيومالا ةلودلا ءارعش نم يعالسا عاش مت نب ورع نب كلام نب نزام نب مازر

 ناكو ور< 5 َلاَق ةلكالا نم ًادودس 8 ةاخلا مظع اديدش الجر ناكو ةيسايعلا ةلودلا

 منن شه اهم رحيق يلعاو زان: ك1 نطل قالا ديدش اعاجمش ًاسراف لاله
 هسأرىلع ترم ماظع ايالب دعب تامو اليوط ع رت ةلالاع 2 بأ لاق ورم ينأ

 لمتحيو هيلعلضفيو هلوعي رينق نب ةريغملا هللاقي كلام نب مازر ىنب نم هموق نم لجر ناكو كاق

 هينري لاله لاقف كلبف هلايع لقثو هلقث

 ءانفلا سانلا لبق قتفأو © يح ناك ةريثلا تيلالا

 ةاقثلا اهكئازرغ -ىفآ اذ[ + :لش لك ةرغلا لع كبل

 كراس شل ن1 بلاس نا سا ف الوب ص



 فنفكا

 نك ةركملا لع كو

 7 اك ةريغملا ىلعكبيو

 بر لكس راف نايتفاايتف
 هتيضرألا ديدج انراودقل
 كلل نأ ”:تتازدل' ركن
 هةر شارجر 2
 امْم ضاخ ةعركلادهشاذا

 عور دنع عوربال ناو

 ام اذا هدهاشم ِق ملح

 ديقف هن ريشنع ُِ دي

 كفا هيلا كك نأ
 ريخو مرك هب دوا دق

 ادود هلا مغيال دو>و

 دع

 د

 د

 د

 ان

 د

 د

 د

 نإ

 د

3 
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 ءاطغلا هشعني ناكر يقف *
 ءاقدلا ةراتم عدل روع

 ءاوالا عفردقو تلاش اذا
 ءافولا اممدعدقع الاصخ

 املا تدل ان: قاضامادأ

 ءالعلا هته# ضرعلا ىقأ

 ءالدلا اهردكتال اروحم

 ءاقترا ه-ةعزع ىني الو

 ءارأل اهقلطا .ءاملخ 2
 ءانثلا الملا يف هيلع بطي

 ءاضقلا فاتلاب هياع محو

 ءادتباو :لئاضفلا دوعو

 ءارخلا دح اذا هئهارم

 مث هلأ دنع دجاوام لك "أف :لبآلا عم دري اوركذ ايف ال لاله ناك موثاك نب دلاخ لاقو

 الو انماعط كلذ نيب ايف قودال اهدوزو موب عن عج رب 06 انا كالو اماعط دوز. الو اهلا 0

 لهنا تورك ةاكردأت ع هد موُث 6م نت 0-5 و قاخلا يداع ناكو انارش

 8 ءاع حرطق هاضع ىلا 52 دقو ةرد> >اهلا مدتحم ندمشلا عقو ديدش 0 يق هيلا دنع كلذو هل

 يفب ند ا نالحر هب رم ذا ك]ذك وه انيذ ندكشلا ف هناك 0 قا 0 3 رق 57

 دقو جاي طا اهدحال لاق ًاثطن نامزلا كلذ 1 نييهيك 0 اناك مف يغب ند رد دو لشع

 الو لبالا يلاايمنا اءاف .باعصلا ةيحانب لاله ناكورجم رع < نم طاونأ امهعم نير بلا نم القأ ||

 مهضعبل دب ع هنانظي اهوانرق 2 ها رع دعا عار ا ايدان هل لب الازأ نا رعبالو هيجل لذا ناق رع

 نييطؤاهلع ناف اهاخناف اذك عضوهيف اذك امتذص يتلا ةقانلااهكيلع هناك تحن هسارو كاع اهاداق

 امهالاقف نيالا كلذب تأف مالغاي نضَما كيو هدا[! هلا كاف لاق كلل سان اهب« .اؤتعاف ارم

 ال اكل ءاكللا نارك "اه دحل لاقف :لاق”نايزمثتف' نيطولا نادحتف اهنا اتسفا ةجا 5 كل

 نبااي كنا امدحأ هل لاق ثرح | هبا لاقو لاخلا كالت ىلع وهو لاله ن. اند مث انقساف مق مالكلا

 يوهأف ا أ انين نفقد انخبو' ازاعصاو اناوه نايقلتس هللاو مار مالكلا ظيلغل انخالا

 هدد تح هاهزو هلا هبدتحاف هدي لاله لواف عجلت وهو هزحت لع طودلاب ايرض هل

 ةيدتحاف ل لاله هلوانتف هنم هيحاص ان دق ىناتق دق يننغأ كيو هيحاص يدانف ةضغض هطغض 0

 انين ] نانطتسال ضع اخ امهجنؤرر, كسي ل 6 ُ ماقرب ذخأ مث يرخالا 0 5

 يت> ىنم ناتلفت ال هّللاو الو لالهتللاو نأ امهل لاةف تعنصام يللات الو الاله نك اهدحأ لاق هنم
 ناك اعاكتا وصأ ىلعأب نايدانتل مث ةرصبلا امتمدق اذا دير اا ناتتأتل هه.ناسيخم ال اقاثيمو ًادهعينايطحت



 هديل

 ام ايداتق ديرملا اينأف ةرسدبلا اعدك امهعم يذلا نقلا و نم اطون هاطعأو هاداهاعف 9 م

 نحو لاله عه امون ت تكا لاك مضيان دلاخ ثدحو امهنمو هته ناك

 م ةيكر دنع بابش ةيتب نحن اذاو انعطعوانفلدقو لئاو نب ركب نم موق ىلا انءفدف انلالبإ ىغبس

 اهدحأ هل لاقف ه هيلا مه“ + ا اولوهتسا الاله م اوأز اماف 0 تدرو ذقو

 50 ءارصلاىل انيدتل 5 انيطعت ى 6-5 كلذ نم قئاذب تنام لاق ن امظ بغل يناف

 كلذ ٠ نضل لا 0 يتزإ لالخ انش لاف حل ا

 00 5 اماسي تضل رس

 حخسشو موقلا ككئلوأ نم رش هعمو لاله هانأف مظشن لئاص اه مهلبإ يفلخ ىلا اًومواو كللث هتلاقم

 ىنطعي 3 لاقو اغرو يذخ ساو لحفلا رح رج ةطغض ا,طغخضف 09 رفشمق وف م لحفلا ةماهم لحاف مط

 تعمسامهللاوفزاطيشلا اذه اويكسموقاي خيشلا لاقف لاق لحفلا اذه مف يف اهلوأ د ميحأ نم

 نورظنيوهن وعش اواعجو ناطشلا اك 5 الف مو هلا لش ل دم رخ رح لحفلا 0 ىعا نلف

 ت0 لوغ الداد حس نم انمادحو ( لاق ( مهزاح يت يح كاسح لوط ١ نوحعيو هوطخ ىلا

 يدع ع قتال لامحأ اهيلعو ىلبإ ن ءعضأ لؤزأ يف ناورم لآ م نجر اهلعو يدلل

 قاطناف لاق كلاحأو كلبإ ىلع سانا: لق ناو ابا كليو مط تاق لاق :ريمآلا بجأىللقو

 نوئماض ن م لاف لاق ا ىلبإ كادف ت تاهدح تاق مث هب هلع تدلك 0 ريطألا ىلع تلخذأ ىت 2 يف

 لاقفلاقهادف هللأ ىن مج يلا ري“ ءألا ةحاحاش كلذ دنع تاقف لاق كنلإ اهيدؤن يت تح كتنامأو كيال 1

 هلوط أ يردأام 2 اظاغأ الودنم الخ دق كَم الحرتس 1 هللاو ال 9 لجحر هيح ىلاو ّك

 هعرص الا عراصت انوع ا هنع ةنيدملاب كرئام هللاو ال ىرت ىذلا د.علا اذه نإ هضرع مأ زكا

 َن رعلاراتوأ ندع تعا اردتم و ىلع ديملا اذه عرص هللا يرجي نأ تدراف ةوق كنَع ىنغلبو

 عضأ تح مولا عدي نأ ريمألا يأر ناف عئاج بصأ بغا نإ ريم ألا ءادف هللا ىنامح تلقف لاق

 دون افالم اوقاطناهناوعأل لاقف لاقل امفلف ًادغ 2 اذه يوب عرأو يتامأيدؤأو ىللبإ نع

 تللظف لاق هب مه سعأام عيجاولءفف هوعبشأف خبطملا ىلا هباوقاطناو هتنامأ ءاذأو هلبإ نع عضولا ىلع

 تودغ دغلا نم ناك اماف سحأ حالصو ةحارو ا لاح نال كال" يتايل ,تبو كلذ يوي ةيقب

 هيلع تملسف ىطسو يتمامعب تددش دق ينا الا راز 1 هيلوبو قوس لذي ١
 يبا مع ايرزتا دبعلا لاقف كي زخم ام للا كانأ هنا يرأ دقف هيلا مق رفصأالا لاقو مالسلا ىلع درف

 تلقف لاقىدييف ءاح هيلع تضيق اذا تيثي ال اذه تاهه لاقف ىح ىلع هن ترز/اف 2 تخف

 وقح ىلع اهب ددعف ابلثم قدا لعالوابلق تي ارامقحلع رمآلا ًامدف لاق رازا: نفاع قلل
 هب عنصأ فكي ردأ الو لجو هنم انأو.ىلتح ديريو ىلوح رودي دبعاا لعجو لاق ةبللا تملخو

 ( يف ينافالا 78 )



 زماا١(

 رظنأ تلمجف كلذ ى ئظاغف ينجوأو ىنجش دق هنأ تننظ ةذفن هرفظن 2 وح دفق وتد ينم اند مث

 ىباصأو هغدصيف يه امإ تعضوف كنار را 0 هقاخ يف تدجحو اف هلم ٍضقأ مب ةقلخا ف

 ديعلا سأر سمخأ ريمالا لاقف يف تق ىتتلتق اهنم حاص ةزمغ هتزمغ مث ىرخألاهنذأ لدأ يف ةحأألا

 هلع ىشغملاب امش عقود با دانا هللاو تسمغف لاق ىلع كل كلذ هل تاقف لاق بارتلا يف

 لالبلو ( جرفلا وبأ لاف ) تفرمدناو ةوسكو ةلدو ةزئاحن ىل ساو قاتلا ي د ريمالا كحضف

 ةفينح ىب نم بابر ىنب نم موقل لاقف رانيد نب يجاح 3106 دقو هيدش 2 نم ةريثك 20

 بِحاعب لاقف فيدلاب تايرض عورأ هيف مهني ناك "ين لك يف

 بابرينب فيس هيسلا سيل * وجشب ةكابو ةلئاقو
 باسحلا موي ىلا هلحمل © مازر ينب لاله ىتالواو

 "يش ىف يرجح نب ديبع هل لاَعِب نالج ىنب نم مث ةزبع ىف 0 هدرا ءسالا نب لاله ناكو

 1 ىلوذخلا نورام ىب لعف دقمكمحا طنا لاقف نال> ىنب لاله ينأف ةشامح هشمحو هحشف امهتي ناك

 دالب ينأ ىح.ءازج اذهل وع ع لوقي وهو مهدنع نم ج ار ودعوا يد

 ١ ةموموهو يقولا عدق ىرج نب ةنع نأ © م ها و ليوط نمز كلذأ ي ىضضُش ةموق

 هل ليقف ءاملا لهأ نعأ ن كان هفوختق هنبو هدب ناكامو الالد 0 اههدق املف كلام ينب دالب

 ءاملا نع انا بح قاف نزام نب مازر نب رايسنب ةعسر نب ةرارزنب تباننإ ةدعج ن؛ ذاع

 ىلعس>و كلذ تاعف اذا برعلا تناكف د تب كنط نناح ىلإ هنا فرط ىرج نب ديبع دقنف

 ءاملا نع ًابئاغ كلذ لعف موب ناكو هتمالظب هل بلطي أ هريحب نا هب ريجتسملل هب بنطب دوقعملا

 هدورو موبهلبأ لالهمودق قفا وثق هلى رح يدع .عجرذ مثةدعج نبذاعم 2 راجت سالحر ىلقف

 ةدعج نبذاعمهتراجتساب عي وهنيبوهتيبناك امرك ذي رج نبا ىلا لاله رظناملف مايالا يفاوم دقياعإ ناكو

 لاله لق ليقواذيقو عرصف هسار ىلعةب رضدب هالعف ةيناسلا نهر وحلا عزت امدح مفدي هب رمضإ اتا

 ينأف همس ونب مهونييمازرلا ةدعح 8 ين فوم لالو كلذ عمس املفةدعح نب ذاعم راح رءسالا نبا

 ينَأ ةدج يهو تبان نبةدعج ىب ىخ أ ترا وج ينناف لاله لاقف اهكريا هتلحار
 نا تلق هلا ودع 1 تلاق مث لاله بوثب تقلعتف أ 1 كالام نب هللا ديعنب ديهز حاقسلا

 3 هب ولعأ نأ ت0 لادم مل يدب يف رولاو لاله 1 انلاحر كينأب , تح >- ىئرافتالهللاو

 قاتلا مك دس نم امبتيمر ةيرضىلح رب امتبرضف لاق ةبارقو نساط زوجت يسفن ىف تلف مث ةلوخ

 | كلام ن هللا دعو ةوخا ةعست ذئءوي مهو هتو>إو ةدعج نب داعم ءاحو اراه اهيرضا مث اهكرأف

 اًواخ مهضعب هن 3 مهعمووف تبان نب ديزي تنب ةلو> مهم نبا كلذ عموهوةليبجاهل لاقي ذاعم تنبل جوز

 نم ناك امب اوربخأف ةيعاولا كلت نءاولاسف تيل فا :دوهو ينالخلاّلع ةيعاولا اوعمسفزاهلار خا نم

 كلام نبا هللادنعو ةعستلا ةوخالا يكرف كلذدعب نمهللاله ب ضوةدعج نيذاعع ىنالجلا ةراجتسا

 دحالا عقبالاقلخ مهنمدشأ مط ةملغت رمشعل موعمأ وكر و مم دخن عم مهةلخ ةدش ىفلابجلا لاثما وناكو مهرشاع

 ا كلذ ةمو برطا نم لاله 0س دقو الداح اوعس يد ةتيمر ند هديب ا زيغ يف 6 مهذم



 ( هذ

 كلت نم اوحبسأ املف مومبتو مهتماتو ضزالإ يف دمبأ دق نأ نطو مينأ حصأ الق ناو ا

 مهو هوكردأ املف دغلا دعب نم هوقحلف همدق مظعل دحأ ىلع هرئأ ىف نال ناكو را اوف لل

 تلق نوكأ نا هلا عيشنأ فا دمج يني مهادات ةسزلاو فويسلاو ينتلاولبتا مهعمو نورشع

 ا نكي ملو تامدق ينالملا نأ ن آو مك نبا انأو ىنولتقت ةرتب هتباط ابيرغ الجر

 فى ملو ءانكر ءانكلو انتعاس نم لتقلا كب ان رظانام تام دق ها انقيأ ول هللاو ذاعم لاقق ودل

 لم مهنم عنتماو مهلتاقف انراح عنصيام لعن يتح كيلع مدقنالو ان» عنتق : نأألا كلتق بح انسلو

 رو رحاو راجت نكلو فويسلاب هوبرضتالو ىلبثاب هومرتال هناماغو باخحأل لوقب ٍداكَم

 عباصأ ثالث هيدي ىدحا نم اورسك تح هذذأ ىلع اوردقاف كلذ اولعفف هوذخلا يت> يصعلإ

 دكا روق أر ف حشا اوذك أو مالشأ نم نيعلض اوقدو نيعبصاىرخأألا نمو

 يتتولاىلا هب اوهنأ يتحريعل ىل رع ضورءموهودب اًؤاح مث مهداهلجر يفاوض هذحا لع نرد

 اورظنت ق>ائش 8 يناوثدحتالو مدالب ىلا مكممعب اوقلطن |لاقف دعب تي ملوينالحلا يلا هوءفدف

 نوينالحلا لاقف ةيانللا شرا م كل لمحم قح انوملعاف يب ناو هولتقاف تام ناف مكبحاصب عئصيام

 ا هعزنب نأ فوختانا دما راج د ىلا اكل 3 جو ةدعج ىنباي مكتمذ تفو
 اولعفف ' كدالب اودرتيتح مكعيش و كتم هلجأيناف ذاعم مهل لاقف انيديأ يف وهو مهنعو انع من 0

 ةدعجونب ىنتانق لوقي لعجو هس فاسسالا كب ءاجحسجلا كرو يب ىلع حورس ل١

 دالب يندأ اوذلب املف هفو> قو هدكول رف ةدعح ىنب نال مدلاب يب 2 لاقف اهبرمشنف ةرغم هتحأ هينأنو

 هنامهيري لاله لمجو اوفرصناف متيفو دق ؟نع للامادأ هباحأو ذاعا نوينالملا لاق لئاو نب .ركب

 زربتاتيم حبصا 000 م توع نا لاله ف ينالحلا لاما ةىم نرضع ةلثلا قى

 مث ءاملظ ةليل ىف هاصع ىلع هءاسك عضوو ةجاح ىِضَقب هن أك مدالا هلحر ىفو عنصي ناك لاله

 فرءآىتلا قيرطلا بكنتف سانلالدأ ناكو هيل>ر ىلع هتليا تحن راط مت همطفل مهدالا ىلع دمتتعا

 نزام نب ةلانأ ينب ن“ .لجر ىلا يهنأ يتح اهبف عمطيال يتلا كلاسملا كلسي لعجو اف بلطيو

 ةوام اهل لاقي هل ةقان عار لا ةريفك نراف نب ةناثأ نب ةليبح نب قلط ناو نبرعسلا هل لاَس

 م نأ نزام ينب نم افوخم نالبع نب سيق دالب وح ذ- > أف 3 قيرطلا اهب بنجم مث اهكرف

 تاضف ةلضفالا هلكاب ل لكأف ةقانلا رحتف عبارلا مويلا لزن يتح ايمايآو لال كتالتراسق هوذا ١

 هنالفإ غلبف قارعلاب جاححلا ماقم دنع كلذو انامز ثبلف اهب عقوف نهلا دالب ينأ مث اهلم حاف اهنم

 0 ثعبف مهيحاص هلتقب هوربخأو هودعتساف جاجحلا ىلا اوقلطنافلئاونب ركب نمةرصبلاب نم

 لاله ىنياتل هل لاو مهيدابو مهم رضاح نزام ىنب فريرع ذئموبوهو مقاعلا نإ ةيعشنب هللا دبع ىلا

 اذكو اذك اوءنصدق همع نيو ل لاله باحأ نا ةبعش نيهللا دبع دل لاقف ناعفالو كبن اذ الوأ

 نب ركب دال. اودرو يتح هايأ مهعيدشلو نينالحلا يلا هعفدو انجلو هيلط يف اوءئصام هيلع صتقاف

 لاقف لاق ريمالا هللا حلصأ قدص نييركلاضعب لاقث لاق لوقتام كليو جاجحلا هل لاقفلاق لئاو
 نم تعلمو فيلرعو محو لالبل يرق لك تقعأ انه أ :اوانيشا مهفونأ الا هللا موج لقا



 ٠م

 نهلا دالب ىلا لاله عقو اماف كلذ لبق توْوأ نوبركللا هب رفظي يتح هبلط نمو هب دحأ ذخأ
 يف رئاس نا كلذو هتبارق 2 همح ٍملع 0 هش موتاعل ر ءشإ كلام نب مازر ىب ىلا ثعل

 هل له يتح دحاو مد ىراخل لمح نإ كلاود 06 نال اج لا مدلا كلذ اولمحيل او. اق نزام

 كلذ يف لاله لاقف ثلاث مدأ ده لج ااميو نانألا لالغ 1 الذل 1 مد ير او مد

 في تتر ا * يننافيبودرطت ال نزام ينب

 درطملا عيلخلاك محا كرري لغا ونرركبداك ١ وجلثنالو

 ىدتغتو حور ءاضغب اديب * أ وافحمو رمظب يلغةحا ولعجالو

 ديلاراسن .فكلاعطقب فكو © مكبيرقناك ثيحٍبرقلا ناف
 سبأ دعبأ وهف كنع طش ناو 5 وهف اند ناديعبلا ناو
 ظفاحل اقوم نأ يفاو

 اهتاغت كيك ناؤوك اعج

 ملك ثيح مكنا 6 مدا

 ع :؟2 ليش ناو

 يميضه اوردر ومعاو

 هنأبب سمالا ىلعمزعي قتءماسح
 وزد اذا يتح ىه. :ءاناوأدب مهو

 ديلا يقمن كي ٍِ

 اوملحيف لطاس اولعفي مو

 ام رفركب داعبا ىل رسي ناف

 درومو تحبأ موقيمح برو

 فصومتم هه

 ني

 ىدتحمةسرغلاضرالا نمهتنكو *

# 

 #١

 نإ

3# 

 انذإ

 د

 نب

« 

 همومه رو#2 ضاوذ ةئيفس

 انواذأ بيوملا مالا ىلع روسج
 نِهلا ضرب وهو لاقو

 ' تاو نحن تروا دقو لوقا
 اهبيتأأ دالل_لا قانآي هللا تس

 اننب قرف رهدلا فرص نكلو

37 

 نب

*« 

2 
 د

 انف

 اليو رع ويك ع ضار ظذح كا#

 دحوا,ت سا تدح وأن اويفاو

 دنهم بضعباقلا عيم# أونم

 دغ يف بقاوعا فقوتي ملو
 دق مهرال اولاق مهاعفإ
 دتههبقاوعلا يف مف كي ملو

 ديؤلل ريزنلا لف اولمغ او
 دعوتم نم ظيعلاب ركلات عزم

 درومو حابصلا نايتفب تدرو
 ديلاةراوم لحرلا ىلحءب تعفر

 ددرتلا دنع ميرعلا تان للف

 ددمملايرق باكركتفلا وخا

 0 ا كان

 رطقلا ليست انانعنأو كاوه

 رفعلااهمايثك وارمعأ سم نع انسب

 صهدلا ضرغييفلاو ينادالا نيب و*غ

 لح« كيمد لزم ند يتوالو * اعبرم ةلاهالاءارددل اقف

 صهزلا ةلاححخلا رغلا اهمايآو # نا اد ثيح ايعروايقسو

 ديف> هل لاف لجر ءاح محاصإ هولتقرل ينالحلا ءايلوأ يلا لاله عفد املو موثلك نب دلاخ لاق



 يي” « ٠

 ذلم١ا(

 رقفانأف< لتقل دوفص» دويقلا ف وهو هسفن هيلا.نرغصالو هنبب ال هللاو لاقف هرتو دق لاله ناك
 هبئوهأف لاله هَدْج اف فكل“ الي رجح لاله بنج ,ىلاو لاق هياع هدعالا هركي امم ايش هلأ عالي

 ن الا ينم ضاصقلا ذخ لاقو اهب يع من هسأرو دبجو ىم ةقاجخ فايف هنيج باف ل رل

 لوقي أشنأو
 ادياور مهتشم اتيالو * اديزو ارك تبرض انا
 اديفحهدعبتب ريضدقو * اديع هئيح تافا اك

 امو موثلك نب دلاخ لاق م اكن دق 0 ا نم مهلك ءالؤهو لاق

 كراج مدب ا 1 نب ماسأ دق 47 ولاقف لونق لا يتالحلا راج ا :

 ة.ىحح نب بابض نب ةنانأ نب باهش نب ةعزج نب لابذلا نب مسد 0 متدرأام م 4 لمت

 ةعضومو هلع لضفل ةراكع لمن ةدمدح نإ داعم بلط 1 0 صوقر> نب ةيباك نبا

 كلذ ْق لاله لاتف ريعلا ةنايلك ىل اط يذلا ناكو هن هن ريشع يق

 رانا ءوض ديعب دانزلا يراوح ذر ةيباك نإ نا

 راو هاو 51 1 نم ف مديد 0

 راكب الا ءىنالم راشعلا اهف * دئانه لمح ورمع وني تدنع

 #3 رابخالا لزانم لح ريخلاب قباس مي رك اهافالت يت

 راجرحلا تبانم ناوظنعلاو # ةبور ةلاهالا ءارحصب يعرت

 نعم هفربس دق لاججر يس الج وف لجان 97 لع اقدصم دعس نبريش ناك موثلك نب دلاج لاقو

 يأراملف رضاح لالهو هنبو ريق نيب !ولوح نا اودار و هموق بوف هنيحيل لق هند

 يهتناف امهسؤر نيب. حطانيو امهفنكف مهنم نيلجرلا ذأ لعجف نييركلا ىلعبيؤ لاله كلذ

 كلذ يف لاله لاقف نينزكلا !ورهتف «اوعاجم ىلإ

 يناعدنيح برحلا يف "ىلا ىأف #َ ا ةزعد ”ركش قلعت

 ينانح عوز عورلا دنع: ضف .«.دح نقلا صاح ابق مدح ىف

 يتار برح لظ يف وا بزراحا *«يتزحج ىننهعتدشذمتازامو

 نعدعسنب مكح انندحلاق يزنملال لعن نينحلا انئدح لاق يفريصلا نأ رمع نب دم ( قرأ )
 نع ينالحلا سيبو نزام نب مازر ينب 1 وهو قزاملا 0 نب لاله مواش لاق ةريمه نب رفز

 لالب هل مدلو ىدعتساف تا هباصاف هدب يف رو>ع اسهب لاله فذخف ا.ملبإ نايقس اهنو ةزيع

 ينب دحأ لاهته نبأ مسيد هنمأ يف لو مازر ونب هموق هملس اف هسحف لاله ىلع ةدرب ينأ نبا

 هحدع لاله لاقف تايد ثالثب هتاف صوقر >نب ةينا

 اهاصع تقشناام دعب امازر * ادحمو ع مسد كرادن
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 اهات مط ناكف اهاهإب * اهوقطأف نيثما اولح اوه ١
 6 فال هن همم هادا 8 مازراهل حتا تناك امو ْ

 اهاتف الا فال غرك * دحو ض وقرح نب ةياكحإ 0

 نأ  ليعامسأ اشتاق 0 ديعنب نيعنأو ا نب هللادسع نب دحا ( نرخ )

 نب دم دبع وبأأ 0 يعمدالا انثدح لاقيحضولا ىلعني رصن ىنثد> لاق يضاقلا 0

 لاق يعمصالا ن نع ىلع نب رصن انثدح لاق . نسحلا نب , لضف انثدح لاق يفريصلا للءؤملا نب دح

 ةرص تعج لاق كنع ينتغلب | ك1 هلك ا ام ل لواغ اق لاق ناولس نب ردتعملا اندح

 1 سلال 2 لاق يروظ ىلع هنم ت تامحامالا هتلكأو هنر حق ىريعل يم

 رمتعملا لاق ريعب كيو يتبو ىلالصت فيك كحيو يل تلاقف اهعام ىلع د ثدرأ م

 هللا دبع ينتدحدمتللا لاق لاق رام نبا هب ىنثدحو مايا ةعبر رأ لاق ةلكالا هذه كيفكت كهل ت 8

 أ
 ا

 ا
 ا

 تلق لاق هس نع ناملس نب رهتعم نع يعمصالا نع ةيواعم ن 00 ينئدح لاق دعس قادر ١

 الل ١ هل تلف هر يف لاقو هبأ نع: متم. دعم ىنأ نيا لاق اذكه رعسالا نب لالبا
 00 قحسا نب كلا 00 زيزعلا دبع نب 10 قرح () (2 لاقف هلك الا ذه

 نب لاله انانأ لاق نزام ىنب نم خيش ينثدح لاق ىعمدالا ىنثدح لاق ىلع نب رصن انمدح

 ّ 0 ا نقر | يار ايلف رثلا نسر : تاريخا ىلا اتي انتيب يفام عيمج لك أف ينزاملا

 دس ةسربو قيوس هيف لوط باري 0 انلق قيروس كدنعأ ناريملا ىلا م ا ك0

 لاق ىلع نب نسحلا ( ينربخأ) هلكذيللاو قرانا لا َد>ذيتلا هيلع لا ع

 نزام ينب ند ل سر نب لالهنا ىنئادملا ن نع ثرحلان يد انثدح لاقى -ومنب دم امدح

 يطغوهيف بطرلا تك دقو اهنم ريغص قروز ىلع سا ,قيراوزىف ايطرهناتسإ نم لل ادقو ةرضبلاب ْ

 ردص ىلع ساب كيفكيام لاق ى :فكءامديق لاقت لاق اذه كيطر نم لك 1 معنباي هل لاقف ىراوبلاب

 0 00 را 0 قم تكا ذأ لك أي لجو ردنا

 ردح لت دم يأ با دب اح لق اسمع يا ديم نيدحأ (بخأ ل كلوكما

 نع يلينلا نابش ينخدح لاق الدعم ايرس الك ناكو يزاوهالا روصنم نب ىلع نب نيا

 نم 000 نوزج ن“ ادير نافج رششع انلمعف و نا ىنأ ىلعا وأ لاق فزاملا ادع نها

 مث رمشعلا ىلع ينأ تح يرذأ مث ىرخأ مئاوكأف ةنفح هيلا انمدقف يثزاملا 0 لالاه ان ءاح

 لمع انهاتساف جرفت ماق مث هفوجيف اهغ رفف هقدش يف اهف رط عضوف د ذِس نم ةبرش يلأف قسسا

 يمءصالا نع يلع نب رصأ انثدحلاق قدحسأ 6 ليعمسأ انندح لاق ىرهوهلا ( ينريخأ )م اعطلا

 2 لعابح اتنأر افا و انمار 5 نب كاله تن 1 لاق ءالعلا نب ورم وبأ ين كا

 ةيشاح ضعب ىتثدح لاق ديزي نب دم قئدح لقشخخألا ناماس نب ىلع ( ينربخأ ) هنم لوطأ

 ايوب هكر ىلدوملا مهاربا ىنغ لاق ناطلسلا



 م١ (

 ا العاطل داوفا د ثدز 2 انرط ىلا نحيف 1 8
 هداعتساو هل برطو دنع رل| هن نتحأق نوزع هل لاقي ةفوكلا لع نء لجرل هيف ةعنصلاو لاق

 قهو :ىنع هذخأ هناف قراتع كدبعا نم همس ول فكف نام'وملا_ريمأاي لضوملا هل لاف انا
 يننغ هل لاقف هرضحاف قراخم راض-اب ىمأف ىناضغبو ًاعيمج قالا هيف لضفي

 ابصو هتالدع ىلع داكوفلا تدز # ! رطل تحبه دق حاس غدرا
 كئالوب ينفرمشتو قرلا نم نينمؤملا ريمأ ينقتعت تلقف قراخم لاق كتجاح ل ا لاقو يكف هاا هاننف
 تلقف كتتبحاح لس لاقو ىف هتدعأف لاق توصلادعأ هللا هجولرح تنأ لاق رانلا نم هللا كقتعأ
 كتحاح لسلاقو يكف هندعأف توصلا دعأ اهب كل ترعأ دق لاقف املغ يف خش ةعيض نينمؤملاريمأإ

 يف هندعاف هدعأ كل كلذ لاق 4 ف مداخو هخلصيامو هشرفو لزم نيئمؤملا ريش لل تلقف

 ءوس لكن ينلعجيو كرع ميديو كاقب هللا ليطي نأ نينمؤللاريمأي ي هحاشن كلك كتشاح لف

 فلخ نب دم ربخلا اذهب ( يتربخأ) توصلا اذهب هقتع بيس لوقيىلصوملام هاربا ناكف لاق كادف

 لاق قراخم نب نوره نع عبكو نع ًاضيأ يلوصلا هب ينئدحو قراخم نب نوه ينثدح لاق عبكو

 توصلا اذه ىنغ اذا ينأ ناك
 ايصو هتالع ىلع داثوفلا تدز ©. ابرظ ىل تجيه دقل يملس عبراي :

 كيو يكف نادرا ئالوم هتننغ لاقف كلذ فنكو تأ اموي هل تاقف توصلا اذه ىلومانأ لوقي

 يلوم انفراد فالا محم كسأو هللا هحولرح تن لاقو ىكف تدعاقدعا تا

 كاك ىلع نب نسحلا ( ىثذح ) ريا قاب ن دراما فات ذا اير 0 ىالوم دعب توضأ

 ةيشارلا أ. ق راو ء كاحضلا نب نيدح نع يهخنلا قدحسا ىنتثادح لاق امندلا ىلأ نبا انئدح

 ينغي مكمم نم لاقف حطض.وهو نينغملا ىلع اموي لبقأ
 ايصو هنالعع ىلع دائوفلا تدز * ابرط ىلإ تجيه دقل ىماس عبراي

 هارتام يبسفن يف ت تاقثف ة ا لاق مث برشو براطف هتينفف هنأه لاقف انأ تلقف تدحقف لاق

 ةيحان هائلتق ىذلا يراشلا قراخي ةرهاب لاقف هفتس رم وهو هيلا ل ةكرهم اًؤاخ هنم ديري

 انبملا أ كنك دق لاقف ىلع لبقأ مث فرضناف فرصن | لاق انها اوبأ لاق تنك تناكام لضوملا

 ةينكلابو اهب تفرصناف مهرد فلا ةياع ل رسال كلا

 اا سسوس ا ا
ل نع ةظحح ةناوز نم ةراتخلا لل نم زج ٠

 ظ مد هب 

 اعيمس اعمتذمو ترظناذأ # هنم 500000

 اهظف !سمأيرأ هل تاقو * هنع تلدعف هيب فاطأ
 هيفوأ ةناب نب وره نع رصنبلاب ليقث يناث طايل راتخلا نحللا ىف ءانغلاو درولا نب ةورعل رعشلا

 1 ْ ًاضيأ ورهع نع ىطسولاب يروخام مههاربال

 7-2 اتسم ب



 )6م١ا(

 م5 هبسلو درولولا نب ةرمع رابخا اتجه

 نب ذدوع نبمدل نبمسهنب بشاب نب هللا دبع نب ديزنب ورمي نبا ىلقو ديزنبدرولا نب ةرسع

 ازتنب رمغ* نب ناليخن,سيقنبدعس نب ناقطغ نب ثيرأأنب ضرغب نب سبع نب ةعيطقن بلاغ
 ذاوجالا نيمدتملا نيدوديملا اكياس نم كولو اهناسرف نه: سرافو.ةيلهاملا ءارغش نه ىعاش
 شاعم مط نكي ملومهناونغ يف | وقفحأ اذا مهيمأب ةمايقو مهايا همم كيلامصلا ةورع بقلي ناكو

 هلوقل كيلاعصلا ةورع ىقل لب ليو ازغم الو

 رح لك اقلإ شاعملا قف ىذم -+ هلآ نع اذا اك ولمص هلأ ىل
 2 ندع نم اهارذ باها 2 هلل لك هيد (6) ىف ىعلادتو
 روتملا سباقلا باهش ء وصلا 2 .ةيجيو ةسيفتم كراش هلو

 لاق هيوم نب ١, نأ ىنغلب لاق ةيش نبرمع انمدح لاق يرهوجلا زيزعلا دبع نب دمحأ ( ينرخأ )

 نها نيد لاق ليما نإ دم ( ينرمأ ) مهيلا جوزتأ نأ تيب>ال دلو درولا نب و تاك

 هللا دمع ن نع بوبأ ن.مهاربإ ايدحو ىدع نب مثيلا ن ء ىرمعلا ىنثدح لاق سارفنب ميهلا ن نا

 يدل مل يندلو نمي برعلا ن : اذا 3 ف اع ناورصم نب كلملا دع لاق اعيمح الاق سم نبا

 هلوقل درولا نب ةورعالا

 داو كلان قاع وا كتاو به كرش عا قاع 3 سا اذ
 دهاح قأاو قا بوحش يعج * ير ناو تتغس نا 0 ار : ا

 00 ل0 الا كرت وحاز ع رك وجه نخ قرأ
 ا وكر باطخلا ني رمح نأ ىنخاب لاق ةمث نب رمح قدح لاق زيزءلا دبع نب 0 ) قر

 | ريهزنإ سق انيفزاك لاق فكو لاق مزاح لاك لع مكب رح يف متلك فك ةئيطحلل لاق هنع

 | عيرلا سمال داقتتو درولا نب ةورعر م متأنو ةرتنعمادقأ مدقت انكو هيصعلال انكو امزاح ناكو

 دلل ع نا كاهوبلا# ةيش نب رم انثدح لاق زيزعلا دع نب ا ( يلد م>أ ) دايز نبا

 ما ملا دبع نإ دج 1 ( قرح د ديد: نب ةورع رظ دقق سانا حمسأ 0 مر نه

 كاد هللا دع نأ كل ىدعنب نم اثدح لاق ردا ََى مهارب | 6-0 100 ةيش 2[

 لوش يتأا درولا نب ةورع ةديصق م مهوب ال هدلو لكك لاق اب بلاط ينأ نب رفعج نبا
 امف

 ريثقلا مهرش سانلا ثأر # ٍيناف يجسأ ىذا ىنيعد

 يرهوجلا زيزملا 6-5 د ( يفر 4 ( ماطوأ ن ء بارتغالا ىلا مهوعدب اذه نا لوشو

 06 ىرهزاا نا رم نيرا دع ادع لاق ى نب دمحخ يف يدلك قر , انثيرح لاق

 اهقاتساف اع نساك ني لما 0 تاضاقا هن نع لع ا ني ورع راعأ لاق ريا نب ضاع

 لوقي وهو عجرو

 ةسفقل نم يرو )١(



1 1 / 
 ااي2" فاقخا#ةهع لع

١ 

 هدم

03 
3 

1 
6 

١ 

: - 

8 

23 325 , , 

 رويس وهو نتن صولا سن ية يؤ كنا ا يت يا ىلا لا ااا يو

1 ) ١ 

 لئاوألا نورقلا ف فوع ءاناؤ د اهرايد تاح ثم ا 2

 لئالثلا ىذ نم لاعوألا حطبنع * اهيسح يفاف 0 لنأ الاو

 0 نا رجلا ءوقف 0 يدخل 1 يد 0

 00 ور< 8 ذو ع يي 0 الح 0 عم 02 2 هللا ىلص يتلا 5

 ما 0 كو يملسا اط لاش اركب ةناثك ينب نم قاب يملسو درولا نإ 20

 ١ ف تا وو ًادالوأ هل 00 كيس هيب عضإ هدنع 6 هي !اًهَدحمأو اهقتعأف بهو

 ىتأ مث كم ىنأف اهب جحف مهارأو ىلهأ لع تججح ول هل لوقت يهو هنف سانلا بغرأ

 اهموق 00 مغ اذا 0 و جاتحا نا وضرةف ريضنلا ينب ىب برد لها: ن م طلاخ ناكو ةفدملا

 ماركا يلا وما لبق يف جر راخ هنأ يماس مهأ ت تلاقف 6 وهو مهونأف ريضنلا ىنب نوطلاخ

 قودتفاوةيسهتحيد# سنلا ةفو رعم 6 ةأرما نا نأ نويحتس م 501 و رخأو هيلا اولاعتف

 انئحاصب ان داق هل | ولا 015 املق بارمشلادوقَّسف هونأف ادحأهلع راتخأ لو هقرافأ ينأ ئربال هناف هنم

 5 تدر انيلا ترا د اذاق ةييس نر لح ناو ة هفو رعم ايف بستلا ةطيسو اهمناف

 ظ تقلطن |ينتراتخا نافاهو ريخم نأ اف طرشلاىلنكلو مكل كاذ مهل لاقف كحكت اتافانيلا اهطخاف

 املف ادغ اهيدافأو ةلمالا ام . هلايتوعد لاق كا كاذ اولاق اهب متةلطنا م ؟تراحا ناودهداو لآ

 نم ةعامج كلذب هيلع 2 ةحرانلا د ا ٠ ايداف دق هل اولاقف ات ءادق نم عتتماف هوؤاحدفلا ناك

 تلاَقف هيلع ت تلقا ملا ا اهأ تراتخاف اجو زيت ا 6 هودأف املف اهادافو عاتتمالا ىلع ردش 00

 لعب ىلع اهرتس 5 بر هلآ - را رعأ ام هللاو قحا كنقراف اوكف لوقأ ينا اما ةو لعاب

 كدنع تنك ذنم موب ىلع م امو هتقيقحل قمحاو ادب دوو اهحف لقاواف رط ضغاو كنم ري

 لوقت كم وق نع ةأسعا عمسأ ناءاشأ نك مل ينال كموق نيد ةاملا ن . ىلا بحأ هيف تولاو الا

 كدلو ىلا ادشار عجراف 00 ا تيشآلا اذكر اذك ةورع ةمأ تلاق

 اهلوأو #3 يقوفنكت - ك0 #3 كلذ يف ةورع لاقف مهلا نتصل

 قع يطع حو تقرأ
 يماسرايدنراو ىممل ىتس

 ربيطتاسم ةماج نم قرب 3

 ا

 37 ةيماز نيب لهأو #2 ىلع ىبب ضرأب تاح اذا

3 

 ان

 ريدسلا ةرواحم 0“ اذا

 ريش ند ل ىلا لحب تعدوا نعال رات ت 1

 علا ر لهو انس دبس فواح و

 0 مأ يذ رثآ حابصالا ىلا ان وهأاا تاقف ءاشتام اولاقو

 معلا ضلك ولاده م ايف باضر ثيدحلا ةسنإ؟

 5000 0-5 2 هذه ينارعالا نبأ ن نع:نلق نع ن ,خفحألا ناميلس نب ىلع ( ينرخأو )

 تانق نال هللاو هل الاقف درع نار1 رابجو قاط هعم ناكو ءادنلا اهن : اولغأ اهموق نا اف لاقو
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 ( يف يناغالا 5*2 )

 ادي ا رعم



 (اأذك)

 مدئاكح اماف اهئادفىلا باحأف ركس دق ناكو تئشيتم رداقءاسنلا ىلع تناو ادبارقتفتال كوطعأ ام
 كوحضلتملعام كنا هللاوتلاةف هءاعىنما يماستءاحو عاتتمالا ىلع رد#, لف ءادفلا هلع اودهشف

 ىكلر دامرلا ريثك دامعلا لن وطودعلا زهظ ىلع لبق# شارفلا نكم ىلع فيفخ اربدم بودك النقم

 نم امو اه لاقف اهم ىنب ن ٠ ل-حَر اهجوزتف هتقراف مث اريخ كينيب صّوتساف بنالاو ل اهالا

 نا ىناف كلذ ينفاكدال هل ت 0 هش اهلوق ناك دقوةو رع ىلع تم م ىلع يأ لسان مايالا

 ل دن يلف وع الك اع تم ع لاَقف تدك | اليزع !اوتاللاو الو تيضغ قحلا تاك

 احابصاومعنأ تن "اقو مماع تفقوف مهراصبإب موقلا اهامر 0 تابقأوموقلاىدنيف سلجف جر ح>ون نيملعت اع

 فافتشال كب رش ناو فاحالالكتاءشناهللاو تلاققهءلعتانقأ م4 ”!ءأاعهيلعوب :ًأنا ىلع منع اذه نا

 هموق همالف تفرصنا 20 < ناخلا الو لهالا ىذر امو فاضت ةللس 3 عيبشلو فا ةليل م انت كناو

 يبارعالا نب نع ب تفاعلا نع شفخألا ) قي لوقا ا نع كانغأ 5 ام اولاقو

 | 1 ةديدش 7ع نساننلا ٍتباصأ اذا درولا نإ ةورع ناك لاق سس

 سانلا نود نم ءالءوه هاا عمج درولا نب ةورع ناكو 0 ريكفاو ل مهراد يف

 و ينادس > لاق

 امأ مهم يوق نمو مهسكيو فنكلا مي ماع فّتكو تارم ا | رفحم مث ةدشلا يف هن ريشع نم

 كلذ يف نيقايلا هادا لمح و راغأف ةعم هب | جر هنوق بوت فيعض 7 هنض سه ِن* ا رب 0

 ةمينغ نم هبيصأ هل مسقو هلهاب ناسنإ لك قابلا تبهذو | وذلأو سانلا بصخأ !3ا قد ًادصأ
 يف لاقف ك_ااءصلا ةورع ىمس كلذلف ينذتسا دقو هلها م6 ناسنالا يلا اعرف اهومنغ اوناك نأ

 ْ هلا تقاضدقو نينا ضعب

 لحرلاب ةيطملا يزايح يدشو * يتيغبو دالبلا يف يدايترا لعل

 لفخلاو قوقعلاب اهبع عفادي * ةمجخ بر ىلا اموب ينعف ديس

 نيواهد نيقان ديدش ءاتش يف هنريشع الع ند موق عم وهو هل ضَق دو د هللا نأ اومعزف

 ناكم ىلا ناكم نم م-مب لقتني لعجو ىرخ الا ىلع , مهءاغعضو مهعاتم لمحو اهادحا مهل رحف

 الجر هل ضيق لجو نع هللانا ل 3 ناوام هل لاقي عضو امهيبام م6 لزنف ةذيرلاو هر نب ناكو

 هنأ نم او هلب|ذخ أو هلتقف سانلا نيلأام لوأ كلذو هموق قوةح نملاهج رق دقي الإ نم ةنام بحاص

 نهاوند اذا يتح اهبلع مهلمحو مهل الحف تيقكلا تاه لعالا قاف ءانلا نجح نء تناكو

 ل يتح يخرأال يزعءلاو تاللاو ال اولاقف مهدحا بيصن لثم ةحأو م مم اهحسفا ل اقأ مه ريشع

 معا كش ع مسينم لبالا عزتنيو مولتقيف ملع لمح نأ م لش اهذخا اه نه اند ةارللا

 لبالا مسيلع هريأ ىلا مهباجأ مث مث اليوط رك ا عيدي ناكام دسفأ كلذ لف 3 هاو ةعينص

 ةلحارهل لمحف مهم لجر بدتنا تح هيلع كلذ اوباف هلهاب قدعاي تح 3 ا اماعل محي ةلحارالا

 اط وأ يتلا هبدصق كلذ ىف ةورع لاقف هيصن نم

 اولومكو اوعرم ا سانلا مك * مهمدجو فيدكلاباحأناالأ
 لملمت ذاو .ىثمت ذا ناو امي * مهؤالو ىلإ عوفدمل يناو



 ( امل(

 0 و ىدش اهنيع ءامدل #2 تتهرأ مالا يذك ,هايإو يفاو

 كولور ا طان ام حوحو # اءيماك نيقفر ا د تتايق

 للحم دق اهنا الأ لكشلا وه *# ةطبشب اسيا ئه 0

 نأ صماع نإ لاله ينب ف اغا يَ دق ةورع نا ل لا هذه يف يبارععالا نبأ لاقو

 الها هالو مث هبحم ا | هير هل ةيححمم يو انامز 6 ءاوعشتنب ىلا لاش ة ه4ءصودوص

 مع فرصناف لح هلاب اهم وو هدعولو 0 نإ تأ عودرلا دار ًااملف 0 مهانأ يت 2 رايح

 ترخادك نار | اقع كلل ير ,أ ام تلاقفانأ نيك وعل حوض يرخس ىلا بابل كاقارلع

 كلذ يف لاقف ينع ىربخ لوقتو كيلع

 ارادقا تنك اللاب الع تنآو د« اهدالب وحل "ىلا ىلإ نع

 اركنم ءامدب ايح 00 دقو * اهنود ليح دقو اههحرت فيكو
 اروضغ موب ىنتءشج اهب ىلع » ةمادن يرست نأ انو كلل

 اف ءامسأ ب لاقي نيكس ينب نم مث سبع ىنب نم ةأرما اوذخأ صاع ىنب نا مث لاق ةليوط ىهو
 1ك رك ذو كلذب 0 ليفطلا نب رفاع نا ةورع غلبف | موق اهذتزتسا ين امونالا مهدنع تنل

 ةيلالهلا # ءاوعش تنبىيل هذخاب مهريعإ ةورع لاقق اهانأ

 تخحاءارذع ىهو ىليل نحنا #1 ةعاش فهؤُت ءاسإ اودع اذن

 نيالا واو ىلا تضروا» ايد ا

 ببصتي هبوصعم ىوللا دادغ م ةيومدو ه1 انذخأك

 عوج مسهبا كسا يارا تكلهأف مياَصْأ ة ةيَس يف سبع 1 2 يبارعالا نبا لاقو

 كيلامصلا انأ اب اولاقو أوذحرص هب اورصن املف هتيب مامأ اوتلعم دوولا دو رع اوكافا ضوإو 10
 كالهلا نم هس ءاعت فو ل كلذ نع هن أر ما هتف اشاعم بيعيو :مهب ىزغل جرخو مها قر ةانثغأ
 وزكهلر 000 0 : يخمشلا مث ىراز رغلا رامح نب كلاع 0

 0 :يقلا ىنب دالب ىلا ىهتا يتح يض»و ءاصعف عجري نا كلام هب عرار ه اواكأف اهرح
 كالذ ىف لاقو ةياككأو ةسقل ىلع اهب داغ ةمغ كا 0

 فوخأ سفنلاوءادعالا ينفومت * ينمولت ةادفلا ناسح ا
 فو_دط طا ماقملل . ينارد ملو * 7 ل تّقأوإ يم كو

 ل 3 يف هئداصي * انمامأ . نم انفوذ 0 لل

 اضيأ كلذ يف لاقو ةليوط يهو
 ىلهأ ينمأ ب ويئادعأ(١) تءشنف * اصعلا ىلع تد).نأ "قاد رسل

 لاراكجدهأ نادلولا ن(5)فيطي * ةيشع لك تببلا رمق ةنيهر

 ينعالب ىورو (؟”) نمايق يورو )١(

 11 وم دويل جب واج ز ١ اهل 1 وصلا ل 7 ب ج10 0 ب جا 17: ل5 000 190159 تق 00105 نت لا ااا نطت حسم هعمل سدس سس مس تس ا سا



 (امهذ

 لزطان مريح سفنلابانم(١١لكف * مكباكر رودص ينل ىنب اري

 لرألا تك اور ىح يرا الو + يتم لك اولمت نا وكناذ

 لحرلاب ةيطملا مزايح يدشو * (؟)تليح ودالبلا يف ىدايترالما
 لخبلاو قوقعلاب اهع عفادب * ةمخ تر ىىلا اموب ينعف ديس

 لخدديلر لان ةماع نأ نط نب رح يئدج لاق ( فسوب نب مساقلانب دمحأ باتك نم تحمل .)

 اد يأ لاقف ىددعلا درولا نب كيلاعصلا ةورع كمع نب ثردح طفح !ةما اب اقف روصنملا ىلع

 قرضحمتام لاق ةسرف ذأ ىذلا يلذطا عم هثيدح لاق هن>ح ثردحلا ريثك ناك دقف نينمؤملا ريمأي

 ىلع اهنم ناكف ليذه لزانم نه اند يتح ةورع جرخ روصنملا لاقف نينؤللا ريمأ اب هيورأف كلذ

 عرذأ ثال:رادقم ىلع رانلا وفدا ًاواهاو فأر انيروا مّ ُ اهامرف بن :رآب وهاذاف عاحدقو نيليمو<

 دق ليلا ذا اهيف ينغت املفىلطلا فوخو اهدعصفةحرس ىف 0 وجتللا تراغو لبالا بهذ دقو

 لج رلا ىلعموقلا لك ان انش دم مف عارذ ردق رفع لحر لزف انهاه رانلا تءار دقل لاقو رانلا

 000007 11 تلت ةدعرو ةرفلا هيلا هذه لتع يف انتغنولوذيو هنأ نوساو هنواذعت

 و الا ره كعادتو كقادحم نكلو اكس تءازام | ولاقف يحير عضوميف رانلا 2 لن

 نعء عجز تح لجر' !ن اولازي مو كانمداو هل سعأ انمطأ نح اًتفألالا بدعنامو اذه يلع كلح

 ليلا داو تب د ل ءاج مظزانم اودرو اذا يتح ةورع مهعبتاو مط هلوق

 تلاقف يلرشأ لاقذ نيلأ أمف ةيلعب ديعلا اهاناف رظني ةورعو وسل دعا املا هفلاخ دقو هنأ ما ىلا

 لاقةليللا ذنم كموق تدنع كرلص هللا نما ءاح نيح لجحرال تلاقف برمشف دوسالا دف أدم وأال

 هناارماتلاقف ٍةيمكلا برو لجر حير عركل بهذ نيح لأقف برشيل ةيلعلاب اعد من | ا تيأر دقا

 هريخ مهتربخأف اهموق ءاحف تحاص مث كر ريغ كانإ يف تي ل حير ىأو يرخأ هذهو

 مث لاق ةيناث هذه ةورع لاقفهل وق نع عر يتح موللإ هيلع اولقاف نواظلا ين نظيو ينءهتي تلاقف

 رخو هديب سرفلا برضف هب بهذينأ ديريوهو سرفلا ىلا ةورع بئوف هشار ,ة ىلا قرا وا

 الذع وامول هتأ سما هيلعتلق اف كلاق يبي ذكتل تنك ام لاقق ل رلا بثوو هعضوم ىلا ةورع عجرف أ[
 لاقف موق, ام ةرثك نهرو هشازف لل || يوأ مث لجر ا و انالم كلذ ةورع عنصف لاق

 لاق يثنأ هدنع اسرف لجرلا بكرو اضكر جرخو هنتم ىف لاحف ةورع هاناو ةلبالا كلا موقأال

 ةرولا نت ةؤرع هللاق تويللا نع عطقنا اف هلسن نم كناف تلا لوي 0 تاع وع

 ينري> افا كنه ةلبللا_ تب راق ردا نب ةورع انأ ىلع مده ل ينت ف رعول كنف فق لجرا اهيا

 0 ران عضوم يف. كحر تزكر ىتح كموق عم تح لاق 0 لق كسر كيل درأو ١

 نيبو كشبو كلزنم تا حا كتينأ ع قذف دع ةو تدشاف كلذ نع كوتتف امتدقوأ تك

 عضوميف هحر زكر تح ءاخ سرف *ىل ع لجحر مهعدو مهم ةعاج تءاخ 2 لاق تا لا اوفوذشو تءاج

2 
1 
0 



 سانا لاش ديو ب رج يا

 ىف د ايلا

 (امذ)

 كنوز «رث [نيحلجرلا تيأ دقو كايف لج ةحئار تدبش متاعب يرش اف ناس ١

 0-0 0-0 2 لجر حير تلقف ب بحي الام اءمدب 0 0 دوسالا كدبع وهو ءانآلاب

 مث تجر و تدارذ مد 2 كوكو تراه داو هدر اف كسرف ىلا ترن 3 مث تينثا

 لاو>ال كلذ لاو كحضف عجرتو ىنتثت كنكلوسانلا ل ا؟ أ لاصحلا هذهيف كتيأرف هنعتب رضأ
 لبق نف يتعامكن م تيأر امو ليذذ#ه مهو يماسمعأ ىلبق نذ قارس نع ار يدلك ءوسلا

 6 كلذف موف كلزان انأو مهنم أسما فدع تن اري يلا 5 راو ةعاز> نم نطب معو لاوخأ

 تيرامالولو ةأرلاليبس لخعو ال وعىلاوخأ.نع جواخو يدوب قال انو ةريثك ءايشَأ نع 0

 هذخاالت نك ام لاقادشار كسرفذخ ةرع لاقف برعلانمدحا يموق ةاوانم ىلعوةي مل ىتعامك نم

 اغا ةزرك تحال اندنع هل نإ ةماع لاق هيف كل كر اع 200 ةعاج هل نم ىدنعو كنم

 نب لاق اذه نم فرطأ وه ثءدحت هل كئدحأ الفأ روصتلا لاق فه نم فرطاو» كس

 ىتح هباحصاو ةورع جرخ لاق هريغ ىلع لضف هل ناك كنم ءاح اذإ ثيدحلا ناف نينمؤللا ريمأ اب
 موفلاق هتع.س ىذلا ف ددكلا باتصأ مهو رحشلا نم افي دك ميلع فنكو هياحأ لزنف ناوام ىتأ

 اول وتو اوس ا نال م مهتدجو فدا دكلا بامسأنا الأ

 : ةورع لوش ةازنلا هذه يفو

 (؟)' حرر ناوامل وح انله ةنع هياوع ور تدكلا ت20

 لوس ةديصقلا هذه يفو

 (5)حجت كن. اهرذع سفن غلبمو  ةعيتغ بيعت أ ردع غابت
 نيكد جيدا اي نس م الضب ذقا ة| سابو ندع تاب ا يعم -

 روحنا لاف وه اذاف ةقاملا تكلهو نانا: بدجتا دقو ام تنإ ردك ندكف ىتلملا ءابخلاك

 كلذ لبق كم دقو اهاعأف لاخ كيرلاو هيف جموقنألا لق رولا امو ل

 لكلا نأ تنظف .دارملاترظل وأ اذه دعل تعاون يبل لا يرض سل

 قفالا تالم دق ل اياب ءاسملا ةتءوه اذا كلذكل هناف هتدرطو ثياب اهلمفأ لكل تلاقف اهلكأ
 ىارلا ثكمو تكرب , خانملا تتا املف اها برسضلا ديد_ث ادلج اهبعار ارم

 ءاقسف خيشلايفأ مئاه الم قح بلحو هيتيكر ىلع ةبلعلاعضو من اهفالخأ يره اهنم ةقان ينا مث اليلق

 عقتلامث وه ب رشف كلذك اهب لمفف ىرخأ يأ مث زوجملا دو كلذك اهب لمفف يرخأ ةقان يلأ مث
 لاق كنباب سبا تلاقف ىنبا نيرت فك كلذ هبجيأو ةأر مال خ.هلا لاقف ةحان عجطضاو بوب

 ىزيربت نوطقاس ليزاههيا حازر موقو يحزر لباو ايعا اذا احوزر ريعبلا حزر لاقي )١(

 نبل نيذهةميمضبو تيبلا غلبيأ *ح رطت 100 ح رطب لاملا نم «ارتقمولاعاذ يلم كب نو

 ءايلا ةياور حضتت



 ظ

 ا

 للا

 1و 0 رايس را كلت نبأ ١ نمو كاقدرولا نب 8 ةورع نبا تلاق كليو ن“ نيباف |

 بنو موي : اذا يتحتكسف لاق هتق رطتسا يفاذ دل ىل ةهقدوو درولا-. نب ةورع ده تاقف راحل يد

 ٠ ادبنيح مالغوهو مالغلا هعسال نا احزو يده و فحصتلا ن 2 ا 3 ٠ عطتقاف لب الاب حاصو ةورع

 ب برمضف هنو مدفن ىلعهف و>تفامناق عقيف هب ضرالا ب برعذف لاق لوا ,دحتاف لاق هعساف هيراش

 000 0 درول ني. هوب يلا :لاقف ةردانو

 :عدو لنالا هذهو 5 تا 0 بهذاف 00 تاق لاق يه | نم 00 1 5 تحال |

 اح هلزاف ىقب امهعم مةم اناوليلق خم دبل > 2 ند 0 تبا لاق ىش نع كتنبع اال هناف لح رلا اذه

 "لق يباحأ ىجه نا ّى فكل تل 1 لبالا هده نم دحو كدا وع 2 اق كله اذا امامذو

 8| 5  هياوعا ىلا ىكمو ا 06 كلذ د ىلع كندزال هللاو | ًاملاثف لاق ال تاق اما لاق مهتفلخ

 لهف لاق انيولق ف ةتمظعو 0 هتيز دّقا نينماوملا ريمأاي هلل هلو لاق خيشلا كالد دكعل و قآل مالغلا

 هسا رك ةرازقو سسعنيب ترا عقوأ يذلا وه هنأل هسا آب مءاشنت انك دقلو ال لاق ؟دنع بقعا

 0000و هلت اخ ةورع لعرب ناكف :ةورع نم ندا نيا هل ناك دبا ي نب دقلو ةفيذح |

 :نم تك دال رغصالا اذه نورتأ لاق هفعض عم رغصالا ىلع كننع هانغ عم ربك الا رثؤتأ

 هيلع الابع ال نريصيل هسفن ةدش

 سس وف

 مد ةراتخلا ةناملا نم انج

 قود لح لو ود ىلاخ + اضن تاه انانج يرزا
 نيدالو ايند ىلعكنم كبأ+ * ةحئاح مايالا نم كبت ناف

 جزه تالسعلا يلوم ليفنل ءانغلاو قاوذلا عبصالا يذل رعشلا

 رصصقانب را هلوق قيم رصنبلا يرحم يف رولا قالطا فيفذ

 اذا هب 0 هيلع تبع اذا هيلع تييرز لاه ان

 مهيلكب اولقتنا اذا مسيماعأ تلاشو “يش يف هب ترصق

 نع اولقثلا اذامط ار فزو مهتماعن تلاسش لاَغب

 هن مل قبب و دحأ مهنم هيف قري لف عضوملا
 اذكح تاخ لاش, ين-:ظ يناخو يش

 هل 5 اناغ اكو

 الوحاتحم يتلا ةلزانلا ةحئاملاو

 + تر طوب

  يناودعلا عبصالا يذ ركذذ هلوأ ثلاثلا ءزيلا هيلو يناثلا ءزيللا مت ف
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 ةماعلا جا تمم كةطام ع
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 2[ ينامسألا جرفلا يبأ مامالل ىناغألاباتكن < يناثلا ءزيللا ةسرهف زف-

 نونا رابخأ ةقايس ىلا ربخلا عجر

 هلتقمو هتصقو هبساو دبز نب يدع ركذ

 ردب نب ناقريزلا امه هلجأ نم يذلا بيسلاو هبسنو ةئطحلا ربخ
 ةموقو ناقربزلا اخو هموقو اضيغب ةعطخلا اهب حدم قا دئاصقلا نه هش ينغام 0

 هلو ةشئاع نبا راخا

 ةشئاع نبا ةافو

 ةسقو ةاطرأ نتا راخخأ
 هسنو ةدايم نبا راح

 هبساو ىريملا نينح رابخأ
 هاج ا ؟

 هس و لدبع نا مكحلا راخغا

 هيسأو ا مطخا نب سف د

 هرابخاو سيوط ركذ
 هلو هربخو يراذلا عد
 هيلو لاللو را

 هيساو درولا نب ةورع رابخأ
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 ناسا
 م3 هربخو هيلو يناودعلا عبصالا يذركذ 0-١

 رك بر ظ. نب ةبلعت نب ةريه نب ةعسر نب رايس نب ةباع' نب ثرحم نبث رخلا نب ناث رحوه

 ىد ا 110 نادر طع لإ لالع ني ىبق نب دعت نا ورع نب ناودع نب ركشي نب ذاع نبا

 يف ةريثك تاراغ هلو ةيلهاجلا يف ءارع_ثلا ءامدق نم .سراف ىعاش ةليدج نم نط محو نا ودع

 نسحلا انثدح اولاق يدسالاو رامع ناو عيكو فاخ نب دم ( انربخأ ) ةروهشم عئاقوو برعلا

 اوصحأف 1 ىلع ناودع تلزن لاق يممصالا نع ٍقزاملا نام اح كاك ىلا ل ادع نبا

 اونافتف مهني مهسأب عقو مث مهددع ةرثكل انوتخم ناك نه يوس ل اوف تلا ومس 8

 عيبصالا وذ لاقف

 كس وص
 ضرالا ةيح اوناكن * اودع ن « ىحلا ريذع

 ضعب ىلع اوقبي 0 ا يقل
 ضفخلاو لوقلا عفرب * ثيداحا اوراص دقف

 ضرقلاب نوفوملاو ت # اداسلا جزاك ميمو

 ضرفلاو ةنسلاب س # انل 0 ند منو

 يضقرام ضقني الف * , كح مهو

 لوق كو ور< ةياور ند قحسأ بهذم لع لسا أ اليقث كلام تاسالا هذه يف ينغ

 مكتحم بر ءال كح ناك يناود_هلا برظلا نإ ماع ين هناف * يضقي مكح مهنمو * عبصالا يذ

 لوقتو ةموكملا هده يعدب سقلاق بننح نب دمحم نع يديزيل زيلا سايعلا نب دم ( انثدح ) هللا

 يناثلا هللاقف ريكدق ناكو هلعرقت اصعلا تناك يذلا وهو م 12 ناودفلا برظلا .نب ماع نا
 اهمسف تغز اذاف اهفرعأ ةرامايل اولعجاف لاقكنع لمحف ىملايف تاطخبإ اعز كلن انودلو نم

 غاز اذافاصعلا هعمو تيبلا يف هنبا دعقيو هتب مادق سلجم ناكف باوصلاو مكحلا ىلا تعجر
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 سماتملا لوقي كلذ يفو )١( باوصلا ىلا عجرف ةنفحلا هل عرق افه وأ
 املعيا الإ ناسنالا لع امو * اصملاعرقتاممويلالبق مايد

 نشاخم نبةعسرل هيعدل نعلاو ماه نب ثرحلا نب ورمع نب هللا ديعل هرعدن ةعبرو بييح نبا لاق

 رفعي نب دوسالا وقر ةيقوت لكتو نيرتم وأ ريتم' لع ند نس لوا وجو داوعألا 00
 داوعالا يذ ليبس ليبسلا نا * يفا ىماع ناكل كملع دلو

 ز لاق يمءدالا انثدح لاق يبئايرلا رنريخأ لاق 2 طا د_ع نب مثاه (ينربخأ)

 1 لاف فل 21 نو مق دعف لزنم نم ناودع تلحيرا هنا ءالعلا نب ورع دبأ

 ( ينحأ) نانق لجر لك باصأف قب ءلا دابإ ىلع عقو لاق يباكلا نب ماشه نع لجر ينربخأو

 لاق ةدي_دع 1 نب 0 لاق معن نب بوتعل ينئدح لاق 0 هللا دنع نب دحا

 ةبش نب رمع ينثدح ل لق يرهوجلا يزداد نب دحأ + ينخأو يدا هذ نب دح ير

 نب بعصم هلق دعب ةقوكلا مدق امل ناوى نب كلما دبع ن ذآ منأ هتلاورو حا لا 01 مو

 ةبمقلا هذه يدلش نكت نان دكمم ناك رب لاقو ثرغلا ءاتحأ ضربا تا

 رظفديعم لاق ةئرطا نسح ائم لحر هيلا همدقتف مهد 1 ناكو يلدحلا دلاخ نب دنع“ هلا ماقف

 0 نم هناح نث كلقك اذ نآكو انش لع مو :كف تنأ نم لاقو لجرلا ىلا كلا دع

 قرد لجرلا لاق عبصالاوذ مكأ ن نم لاقف ينكرتو 0 لقأف هليلح نم نينمؤمل

 تاقف يردأال ليلا لما اذ ىس كلو ا احرلا ىلع لبقأف ًايناودع ناك تاق أ|

 لدحرلالاق كلذ لق ىهدسا ناك بو لاق 1 لجحرلا لع لقأف تق ةعبصإ يف ةح هتشم

 نم تاقف ناك ناودع ىا ند لاَقذ قكرتو لحرلا ىلع ليقاف نانرح ىدح 0 8 1 قىرداأل

 0 /| 0 لوي 3 ينب ند ه هفلخ

 كلذ ملا سا ال بيهو لودي * مهب 57 افورعم تاق 5

 اال ةيش نبر#“ ىورو

 اكراب بذحا ءادعالا ىلا بدي * هماتس يح لحفلا روظك ىمخأف

 تسل. لجرلا لاق *.ناودع نم يلا ريذع * هلوق يندشنا لاقو ينكرتو لجرلا .ىلع ليفآف

 ركنأ ندا يف نيل الفا [كح ةمكحي الو امهفن هيض لدستال برتلا ءاكحب ند نك 0 ١

 الك نم تجرخ ينوعار: اذاف وهْس يل ضرع 'ىس ثريك دق هن[ هيل لاش ا
 انا اذا اهل لاقف ةليص> اسط لاقي ةيراح هل تناك ليقو اصعلاب نمغلا ك اوءرقاف هريغ يف تذخاو

 مومعظلو . رحني لمحف مكحلاام ردي رف هيف مكحيل ينجب سماع ناواصلا ىل ىعرفاف كلا

 تااَقف يلا 5 ا 2 اهر 1 كالام 2 نفك كلب ًاغام هلي كح لاو ءاضقلاب مهمفاديو

 فا ١ ند هأ هلام 5
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 00 كامو ب كا ارأ يف 0 لاق كتدعن | وش رك نأ 0ك رم تلق اهءور 1

 يشي امو ىدش هل # اخ اما مربا اذا

 يضعام كلي الو ةنن ص مويلا لوقي #7

 ش ضرالا هيح اوناكن د اودع ن ىلا ريدع

 * ضرقلاب نوذوملاو ت * ادا 6 مهو

 ضرفلاو هن مسبأأب س # انل ا 0 ميمو

 ضرعلاوذولوطلاوذر_# ماع اودلو نمو

 ضفخ الو لذال ر * ادافقن اًؤوب مهو

 ةنامسمح تلقف كؤاطع 5 لاقف ىلع لبقأف ن نافلأ لاقف ك اًواطع كل ااقو ينكرتو لجرلا ىلع لقأف

 سانلا ريجي نم مهنمو هلوقو 1 ا اوان نيفلالا لعجا لاقو هساك ىلع لبق ف

 دح 00 وأد لاش مم لحر ىلا تراصف ناودع مه 7 1 ةعاز رط ا جلا ةزاحا ناف

 ارا لوقي هلو ناودع نب ديزب نب شاق يب

 ]كو هقارم -نعو ف ل دل .:
 هراح وعدي ةمكلا ليةتدما 6-0 0 زج ى

 نيب 3 موللا لوقف موطبح م م راح لع ميمدقتي نأب جلا ىف سانلا زيجي ةرا ِس 5 ناكو لاق

 مكفيض اورقأو 2 اويكو دوب وكر ناجم ف لاا ل عر نين داعو اناَح |
 ينابيشلاو رمع وبأ كلذ زك ذ سانلا هعبتيورفتي مث هتزاجا هذه تناكو ريغأ ايكريم بن قرشا لوه

 وبا انثدح لاق ةيش نب رم انئدج:ل لاق يهودا زيزملا دع نب دمحا ( انريخا ) اهريغو ىلكلاو

 ضرعءيف هيلا نيطخحي نك وتانب عبرأع عبصالاىذلناك لاق يماشطا دوادنب د#تاندح لاق لا 2

 0 جرش لاق لعش "لاق نم>وز ول لوقت 0 نيحتيف نبلع كلذ

 ىركلا َتلاَقف قدصللو 00 نيلاعت ن نملعيال نكو نولع عم ماك نط تدم

 رطعلاو جيرلا بيط باتش ثيدح "4 ىنغئىوذ انا نم يجوزت ١ الأ

 * رو ىلع مانال ناح ةفيلذ * داكح امنا: اوذأ ببط

 ناقل كلاس كلم رف نم دل الجر نييحن كنا ان
 دإبم ريغ فيس ل مثأ * اهعيبخو ةابل اهارأ لالا

 0 يمجااماذا # هل طاو.ءانتلا داك ان قوبمل



 0 4 ارو

 د تيس يس نم 2-7

 ةثلاثلا تلاقف كموق نم الحر نيبحن تنأ اهل نلقف
 رزطاو بينا اهب م ىتشي ةئفح هل * هفيضأ نافحلا المي هتيل الأ

 ر.غلاعرضلاالوينافلا الونيشت * ةربك ريغنه تيشلا تاك 4

 يحي رضاك ناق م 11 تلاقف ىنع يرغدلل ناقو ًافيرش الحر نيم مت اقف

 كف نما را من نع عمس اءاف دوعق نمريخ دوع ن٠ جوز تلاق كسفن يفام لعن

 لام يحن تلاق اعود يكف 06 لا ا مكلامام ينيب يريكللا لاقف هيلا نعمتجا مث ةهرب

 تلق كنوز نيد تكف قام اقيشو انو نر ب ايتالل برش اهرحابم ل

 مكلامام ةينباب ةيناثلل لاق مث ميرك جوزو م لام لاق ةلو_سولا ىطعيو ةليلخلا مرك جوز ريخ

 : والا كامو افلا كدوتو ءانفلا تلا لام ريح "تلقا و 0 لاق رقبلا تلاق

 تح لاك اتصف مرح جور رح لات كدوز. ند ىكف ناك عم

 ًاملطعق اهدلوب ا: نسال تلف 0 فيكف لاق يزملا تلاق مكلامام ةتلاثال لاق مث تيضرو

 رذنلا حمبلاب الو ا لجبال ل نأ ال تلاق كح وز ندحم فكف.لاق امدا ا

 فك ا رش تااقاهودح فنكو لاقزاضلا تلاق مكلامام ةينباي ةءبارلل لاق مث ةيئغم يودج لاق

 ركدلا كح ور نيف ىكف لذا دي ضل محو نمقن ال مهو نحشنال

 ناودع ريخ يق لياعنب نسا ( رك ذو ) ءزب ضع ًاسماهنشأ لاق هن يعني ةنسفل مرك جوز

 يتلا تاس ذل الا ةيداضلا عبصالا يذ ل نم حصيال أ ءالعلا كب ور< كو ع هاور يذلا

 1 لاق لح .آلا هللا دنع نب دع يثدح لاق 0 (ينربذأ ( لودنم اهمال ناو اهدا

 رتهاو ف رذ >ي>البو ا رمع ىلاودعلا عببسالا وذ رم لاق هيبأ نع ء ىنادشلا و نع يأن نا

 كلذ يف لاَقف هدب لعاوذحاوةةومالو ةراهصأ لدم هلام نر 0

 اعدح ا ودعا رهدلاو 3” 6 8 ,املاو ليلا انكلهأ

 0 0 5 0 امف يلق

 اعششاف كاذ 00 حا 3 ةاتفلا هيف يحلاو

 كتموص

 اعست ناف ذ قضأا معو ي هول « اعدت مل يبحاص اهكنا

 عبط لنأ مو 00 منشأ * ملو ىلع ةوفح 0

 املك ناوانذكم نأ: عالما ف انو يلع اذكت نأ الا

 م رد الاو جلا ى + نع رمدنبلاو ةبانسلاب ليقث يفاث امدح نال 0 نبال

 يءاشبلا نعل وأ
 اع سافل يح اصاي *. يدني يدتبا فود ينناو

 اعدفوأب ارأنمفتنكله * اهبتكخو يقراح الس مث
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 امحفلا يتايلح ىنم 0 1 رف يناتعدوأ
 امم 1 دعب هبرام * اذا ءابطلا برقا الف يبا

 0 ليلحلا اهنع مان نا
 قىفلا ىلع نأ صهدلاو

 00 "امكن القت ل

 اممحالسلا لح دقق دهس

 01 او راس خرلاك اهب مهنعاطي نايبصلا عم اهب 0 هدا تناك اصع حيمرو هئبأ دعس 4

 اخعرور ةاتفلا يد الو

 تضهو تاخ ة.ة> يف كاذو

 ل تا 5 امر ك

 د

3 

 د

 د

 ام اذه هنبأ هدوشو اهلع

 ا اا ابف تلكأ # دق ةنانكلاو جرلاو فيسسلا ّ
 اعزق هوا هع ريطي * ةعلص أ ميدألا يفاص روللاو

 اع رف وأ عيرجرسلا اذا جحا # عدرا هدبق نه د

 املت اًودؤحو اندل زي * اهمدعي دايما ماما ناك
 يس كاذ يال هع در وأ #* ائمط ىمح وأ تولا 02

 شاعو 1 وهو ينف دق كانأ نا ىنباي هل لاف اديسأ هنأ 2 عبدالا ا ورم د لاق

 كرماح نلأ ينع ظفحاف هتغلب ام كموق يف تغلب هتظفح نا اي كيصوم يناو شعلا م مس يتح

 كودوس يشب مولع رب 0 الو كوعطي كهحو مط طساو كوعفري مط عض ذاوتو كوبحم كموقل

 كميرح محاو كلاب حيساو .هراغص كد وم لع ر بكي و مهرابك كمر ؟بمهراك مركت مكمهرا راغصم ركأ 1
 كودعي الالحا كلنافخيرصلا يفةضولا عرس او كتف عر او كبناعتسا نه ا و كراح ةزعأو
 كوش اعنا 3 * كددوسمنإ كلذ ًاطش داحأ ةلئسم نعكهجحو ندو

 الي ريس هب رسل تس ماا امن كيك ا

 اليس مهئاخإ ىلا تقع_ءطتسا نا
 اليْغلا ملا هب اوبرتش * ناو مهساكي برشاو
 الولذ المح مهئاخال * نكت الو ماثللا نها
 الوبق مطتدجو مهخ اواذاج ماركا نأ
 اليس ناو ليس نار * فعلا دعي يذلا عدو
 هاك اذا يب 010 كان نأ يأ

 تس وع
 اليحر دلب ىلا دلب * نم تعمزا نا دسأل

 المزلا وأ كيخأ اخأر # ازلا طحشناو ظفحاف
 الوهلاوةنوزملا اهب ت#_همهنا كسفنب بكراو
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 ورم نك نطسولا لوأ لمس تتقح كد
 الواذالس ا نكو ر * ومالا يف يناوتلا عدو
 اليوط اعااط ددماو * يدتلاب كئع طساو

 المثالا يس اديشو ت_# كلم اع كيدي طساو

 اليخدلا مهلا جرفي 8 تلواح اذا منعاو

 الوز يتح امركم كلل_*_>حرتاذ كفيضل لذباو

 اليسملا بنتحاو نيفاعمال عاشألا ىلع للحاو

 اليصخلا تدعراو اموي * ترطاخم مورقلا اذاو

 البلك ع رق نوف نصح هللا رك 8

 الودلا اوهتك نايل ره اذا انكرلإ ىلإ ل
 الوم هحدافل نك مسهملا كل تعد 5

 ربي زلا نب هللا دع نيب ىرح> لاق يتعلا نع ىرمعلا انثدح لاق يناركلا انثدح لاق ىمع ) 2 (

 ا ضرعيو ةيتع نع همالكب كد ريب زأا نبا للء>حف ةيواعم يدب نيب ءاجل نايفس ينأ نب هللا دعو

 لاقو ذاثحتم ةيواثم هللا تفذاف كل لو لاطأ ىح ةيواعع

 عئارملا مرفت حبص رفاوت * اهناك مالكلا تاروعب مارو

 عناصملا ميركلا» رااكردن دقو # انلاب براوملا ءرملاص>رب دقو

 هذه يوري انهه نم لاقف ال لاق هب و ل عيصالاوذ لاقف اذه لوقي نم ريبزلا نبال لاق مث
 هلوقىلع ىنأى تح هدشنأف يندشن ألاقف نينمؤملا ريمأإي اهيورأ انأ لاقف سنق ن« لجر ماقف تايبالا

 عئامو راسي وذ ميرك طعمو # دعاق رخل هناجر عاسو

 ارو ضفاخو »4 مداهو مار كلا باسحال ناو

 عجاضةبارقلاىذن مةروع هل * تدب دقو م وصلا ضعب ىلع ضغمو

 علارسشلا4ي ءاع ينخشال قبلا وس ان هبلقو ناسالاب بوح بلاطو

 لاق ة.نعو هللا دبع نيب مال الكلا عطقو ًاذلأ اهولعحا لاق اق لاق كٌواظع ؟ ةيواعم هل لاَقف

 اع ىلا هب يذكو راكم ا تدني ناكف. ةتداعا مع نا عبصالا يذل ناكو رمع ْنئا

 هذه شفخالا اندشنأ دقو هيف لاقف ارش مهدنع هيغبيو همس ينب نيبو هنيب ىعسيو هيلع باؤاو

 يركسلا لوحالاو بلعت نع تالا
 اسد ىنع 6-5-5 ننام لق ان :ييدناشال

 اسبكنا دعق اهرم يف # هلق تاع 04

 انيتسد ءيكنم حلال ه.انالا عنا | لَو

 اسنسر مقس نمءربلا نع سحاف هل تبرد

 اسيهو ابك ارم اماو ةيالع اما »*



 اسوسىلان وحمجي كات * بأ ا
 احسك ارث م-يف ىل # ع ناو 2 -

 اسورض راش د ه »+

 اسومالوقاذملا بذع * نكت ملا ءام 1 1

 * دق رعقلا اديب احا
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 تو مسيل لا :ةاسو »* ادب تحكششمام عانم

 هأنعم هيشنإ ؛هنكلو عبدالا ىذ

 تع ريغ 3 ا وأ د فدع 6 ريغ ا تنكوإ

 تلك مل تنك اجل 0 3 دع بدي ريغ تنك اهل تك وأ :

 اندعنا هلم يفو لاو

 0 دو ا را تك ا 2

 * اروردلا تناك احمر تنك وأ *

 نأ ىجان يب نا ًاوئاق ىدح ان ىضع لاتقو ناودع قرفت يف. ببدلا ناكو ورع وبأ لاق

 اؤقلا هيراحح تالف

 2 ع ةاورلا ءال وزي نع حالا: دقنأو

 ناودع ن ركش نبا داءع:نب ورمع نب برظ نب 0 ىللعاو راغأ ناودعنب رك ب

 فوعونبتاقو ف وع ينب ديس كلام نب "ريم مهخ ر هن هناك جان ومب لّةف اولتتقا ف وعون م ترو

 دابعنب اور نب ةلئاويف نم واح ىدلا 36و بح ىلع اوةرشو راح نب نائسدل لاقي ممءالجحر

 |0010 يرسانآو كلذ اوضرو اهوطاعتي نأ تان لع سانلا رئاس حاط طاق ًاد.س ناكو

 برك كلذ ىلع هعسو ,هالاو امو مهعاطأ ن و هنا اوننو و لاو يد راج ن نانس مله

 اس:م لق دنت لاقو ةيدلا لوق اءطاسو 2 .دالاوذ اهملا يدش جان نب. سد ء يبدحأ دلاخ نبا

 1 ٌكِلَذ ناكف برا ىلع اماقأو كلذ ايباف هتيد اوقاف ل 3 ىلآقو ةيدلا نايف رفن ةينامت

 ش كلذ ىف عبصالا وذ لاقف اوهطقنو اوناغت تح اضع مهضعب برح
 اكلذك نذاتخي ىلايالا فرصو * اكلاد ىهدلاومايالا سؤب ايو
 اكلاه ناكامكينيعنعبتالف * مهف كيعسو جات ىنب دعبأ

 ممل حادال اقورعم تلك اذا ل5 لواحا ال زي ع لودي

 د ا تحدوعلا ربظ> اوكف اكرابندحا ءادعالا ىلا بذي

 كلائهاكول» ارهد تدع دقؤ 0 تقرشور < 0 ناودع كتناف

 كورن كلا ا ىلا يه ةديصقلا هذهو عبصالاوذ لوق, رباح نإ راس قو درعا لاقو

 نوره م داك 3 2 د نوز#<# مهاديدش باقل | نان

 نياوذائح(١)ظاغوذر هدلاو * تطحعشام دعل ن٠ اه 5

 ةهظاغىرامر ا نبا :ئورو 2غ(



 (ة)

 ينيناوبال امم ياولا حبصاو * انجشانا نما اهبح نكي ناف

 كك ونكمدولا ءافص ند ضصااخب ان

 اهو 4 .اتأف ناغلتحم *

 يا 0 را 0

 يود هتاخ ل اب هنود ين الاد "دع ه0

 نت

 يفي

 يلو زف يئايد تنأالو* ايش تحف لطفلك

 يئفكت ءاردللو كشف الو

 عل سنا امم كلذ ناذ

 ىتيكشلا ل ارضا

 ةيضسم مون يىلابع توقثالو

 يدقنع امندلا ضرعدرب ناف

 هضقنم ريصلاريغ "يف :ى 0

 ىنيداعل ىلو“ يف هللا ةيهرو اهلظفح تس 0 3 رمح اوأالو

 ير كقلال كتارا ه4 راما الر ككل اذا
 ىننغ فوس ىنعكانغازاك نأ * اهطسو امندلاضةيذلانا

 7 ينع مز هللاو ين هلع هللاو مكماعي هللأ

 (ه)ينوحم ١ نا مكحأالانأ ان ىمحريوذ من 5 اع اذام

 قى ؟ ؤامد الو 5 راشورل يعدنوبرمشت ول

 (4) مري لانا رححلتم لظإ * ىو سنا

 (ه) ينو ةسادفالا نوع محلب رد 2 ىقدقنمو د متثعدن مناور عاب

 نيح كا اقواخأ قل ناو #* هوب شل اهون ا يي حا 0

 نونمعيري> الو(5)قيدصلاىلع # قاغ يذب ينابام كرمعل يلا

 0 ىف الو تاركذلاب *قاطنع(/)يفدالا ىلعينالالو

 ا
 ينل يءح ال نح ١ نيلأ الو * 8 ةيضغم ريغىن 2ك مال

 ينودكف يتش كممأ انها 2 0 0 ديز رم مكاو

 ا كيرلا قرط مع (ة)زا و اوقاطن اف دشرلا لب ماعز اف

 ماقلا تل لوقي م الب مئاقلاايدلاوابلات ىتابءافتك ا ةضفاخلا مالا ف ذغ كمع نباهلل ةارأ (1)

 ينومحم | مل ذأ يورو (*)ينع يورو (5) تاينمفملا حرمت نه هأ يندوسأ قو ى ساي

 لق اذا مث داع ناك لَ رلانأ ةياهاحل )5 هلأ دنع كالذا ل وانو (6) از رجم يورو )50(

 0 هربق لع م 23 ف يدصلا رك ذلاو ةماطا يهوةمولاك رث 505 كل 2 جرا راثثا هب كرذ

 يندالا ىلعياسل لولو رو 0078 ق ةدصلا 1 نءعيورو(7)لماكلان٠ هارئاطلا تالذ تم ك 1" لق ناف

 كسرلا ل ط4 ماه> ناو و ىوريو (9) 5 ريع 2 ىنءسذناا جر الىوريو م( تاشداملاب قاطنعب

 1 1 جل ج0 جي جي حج م زل 2 7 .١ رو 71 مو 0 2 20301212 222 4 جل ع اح مل يتسع وصمم هم ست عسع يياصممم توه ته ات هاا. د اح

 0 يناغالا ولا كلا



 را تارآن 8 نم اموي * ةقهاف ءاغرف ىلع تددش اموي
 1 قو الا ذا يجأ ال نأ *« اعزف ىننوعدت اذا ىلع اذام
 نونكمردصلاف تدثم ىلع يدو *(7 كسينم أو ىلام م ككلعأ تكور

 نوهرمو م٠ نهأرن« توعد * 0 يح براي

 1101 اد :انوصح اولظب ىح . * مهلئاق سأر يف مواطإب تددر

 (*ن) ني زاجي نم يزاجأ اع ركاحمس * او نفل لكنك راو را
 2 هوقيلري عيدالاوذ لاقو وردع 1 لاق

 فا ماسلا 0( 8 رح عزل“ ندلو
 يضش امو يضَش هلا < اح اذ لكش اذا

 اهماتو راخالا هذه ردصيف امدقتم ةديصقلا هده ضعا ىهم دقو

 ىف نإ: نضر دنالو يي هحباتعا وسلا نمأو
 ضفخ هشدع ند هل # شع ف كل اف

 02 هك لك تايرب اى حط دانا

 ضولاو 7 ىوذ آن 0ك اللؤ اوناك م هو

 ضخ ا 0 0 * 0 مهو

 0 : . الق هلا نب 0-0 ىلا

 ضربلا الو يجزالال ١ * املا ماجناكح مه
 ضخم عسشاخ رسب # اوءه ذا سانلا ناكف

 ضفخلاو ةبخلا ىنف © ابرح مواجاس ند
 ضنبلاو ءانحشلاو ن # مكمل ىلع اول 1 مهو

 ضو الو طا يف سا # سانلا اهلثإ ١ ىلاعم

 اهموق يرن ةرعاش تناكو عيصالا ىَد تب ل تلاق ؤر 3 ل لاق

 هدي

 ينوبحم مذا مكحأ ال نا * محر يوذ مكن او ىلع اذام ىورو(١)

 وهو ب يراننالا نا دازو() يحصن يكسوا تنك دق يورو (64] مر لدب مرك ىورو

 00 اه ىلرت َتهرك ذا تال * يتيحاصم 0 تحرك ولهللاو



 فرن

 رهازلا رمقلا لثم: لبا « ةييهدل تنك ف نك
 رطام بهل ثيغرك * مهتافاحي ليخلا تره.دق
 رباغلا را اكلهو الق * اهناو دعو مهف تيقل دق

 رخافلاىلعر عقلا اهل ًارهد # يرولايف ةداس اكول.اوناك
 رساخلا براشلل ايف اينب * مه مهسأك اوقاست يتح

 0 ةقم مسرب لاحي * مهناطوأب للحم نف اودإب
 لاقف تكفاصعلا ل 2 دق هنأ و لوم, هذههتنبا ةمام 0 ورع 3 لاق

 ناتفلم  نحاذا' "تك ذتو * اشلالع تقم تاتا

 ناودع نك ىلا |كهوءامرأ + هد لذا كا
 ناوأب  تبماع نامزلا ةفاط 6 ىهلاو ةليضفلاو ةم 1

 ناكم لكي اقرف اوددو * مهؤالشأ تعطقتو اوقرشو

 ناثدلا عم مهريسغ صدلاو * مهماحر ا دالبلا بدح

 ناكمو ةريقن لك يعرص *

 نامزالا عم انريغ نهدلاف *

 مهار أ ىلع مهدإبأ َقَح

 اع ثدح 2 مامأ نيجعتال

 ا الملا ل ركذ اج
 ايزثلل ادع 0 ناك لاق هيبا 2 9 قحتا نب داهح يري ا كلا ديع نب دمحم نب نوره لاق

 لاق ضير خلا تايلوم 0 لا نب للا دع تانب امهتاوخأو ايضرو

 نب هللأ درع 0 حصان نب حام 0 لاق حانح يأ نب يق 5 لاق ينأ لاق داج ينثدحو

 اسما ادع ليق ىحي ناك لاق موز ىنب ىلوم وهو همأ يهوي رمانب ماشه ينثدح لاق لاق سابع

 ءانعلا نم.هلو تول
 ٠»

 تس وص

 امعاو ةالصلل ىدانملا تاصا * ام دعب ةكم نطب نم ات>رخاو

 ا 3 ,ىدان # اع اك ىو تيبلا نطرب ترش

 دلك امك متملا بلقلا قاع الأ * ةديصقلاهذه 0 0 ليهد يأ رعشلاو

 يدوم ي مس ينئدح ل لاق يبمز ةلادادقلا ن دي لاق راكب نب ربب زلا 3 لاق ءالعلا ينأن با

 0 يحا ديتول لاق يزلا بوق نأ

 0 00 . 0 د ا 18 0

 نيرو يتح يللا نم * سماس ديرا الو عاد نم مان اش

 امقم ايهم جالدالا رداكت د م اكيوه تيل نط تاو
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 ىضق دقام مهضعب لئاسف ينع * اميضق بابشلا تاذل كالتلف

 ىنب ءام الو ىفتةج احال * هحرف يدؤي سيلف باررلا جرف

 امن دق بقاوملا هكحردق اموي * هفعض كبري ال كفيعض 9
 56 ار داقأ تلف اب كللع ىنآ * ن٠ ناو كدلع يني وأ كيزخي

 م57 هبسنو لفوت نب ةقرو ر ذ جو

 يدق 0 0 ا تاي داش نه همأو يصق نب ىزعلا دبع نب دسأ نب لفون نب ةقرو وه

 كح نه عنتماو 0 د نيدلا ىلطو ةيلهاللا يف ناثوالا ةداع لزععا ن هدا رع

 نانوالا حئابذ

 مد كفيعض مفرا ريغ ءانغلا نم رعشلا اده يفام ةيسا 9-

 ىدناا طقسامدعيو ودطا دعب * هلحأ ىف تييلا تقرط دقلو

 ىفضغلا رمح اهب هيج ' حلا #* تلنيز دق ةر> هيف تد حوف

 00 0 121 لوآلا ليقثلا نم طسوالا ردقلانهزر< نالءانغلاو(١)لثوت نب ةقزوا رعشلا
 ا لأ دع اندح لاق راكب نب ره زلا انثدح لاق يسوطلا (انربخأ ) قحتسا نع يظسولا
 ةقرو 0 و هيلع هللا 0 هللأ كال لخت لاق 0 نب وع نع يرهزلا نع رمعم نع

 اذا لهأ نم ناك ول نأ نظا لاقف اضرب ابان هيلع نأك مانملا يف هتيآر دق لاقف انغلب اك لفوت نبا
 ةجيدخ نأ ةعئاع نع يرهزلا نعرمعم نع ذاعم نب هللا دبع انثدحوريب زلا لاق ضايبلا هيلع رأ م
 ىزءلا دبع نب دسا نب لفوت نب ةقرو هب تتا يح مسو هي هيلع هللا كس 1 تقلطنا كلر ود تح

 بتكيف يناربعلا بات كلا بتنك, ناكو ةيلهاذلا يف رصنت اسما ناكو اهب 0 ةكدخ مع نبا وهو

 3 ع نا أ 00 تااقف يم دق 1 ايش ناك 58 نأ ءاشام 0 نم ةيناريعلا

 ىارام ريخ 0 هيلع هللا ىلد هللا لوسر رت 6 | 0 نبااب ةقرو لاق كيخأ نبا ن

 نيح 0 عذج امف ينتلاب ىموم ىلع ىلاعتو ك رام هللا هلز زثأيدلاسوماثلا اذهةقرو (؟) لاقف

 اع طق ل>ر 5 م ةفررالقا * يح رت 1 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق كموق كحرخ

 يخرا 0 ا تاصلاىأ 00 ور“ 0 دير 0 ليقو )0(

 ع رتذو < رمد 0 00 7 3
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 ( لاق ) ىفون نأ ةقرو بشني مل مئارزؤمرصن كل: زمنا كموي ينكردي نإو ىدوعالا هب.تئج

 0 لاق لاق دانزلا ينأ ا لا ديع نع نامع ن :رع كاحضلا نع نع ينبدح ريب زلا

 لوقيف هللا كرشل ءاضهرلاب هروظ نوقصاب مط اممر ةونذكا |ونكاو ردك ل حم ىنب نءةيراج

 4 ا لفوت نب ةقرو لوقف 5 دحأ لوي كلذ ىلعوهولفون نب ةقرو هلع رميف دخلا دا

 كلذ يف لفوت نب ةقرو لاقو هب نع لوش ها هي دال ويدل نال هللاو لالباب

 8 خا 37 رغب الف ريذناا انأ < حد تاقو ماوقال تحصن دقل

 )١( ددج اننيب اولوقف ؟وعد ناف * مكقلاخ ريغ اطإ نودتال
 (؟) دجلاو ىدولاحبسدق لبقو * هيذوعت ًاناحس شرعلايذناحبس

 ح1 قرا 1 ىغبي ال # هل ء املا تمام لكح

 داولاو اثنا يدوب هلالا قب ث هتيضافت د ع
 اودلخ امم داع تاواح ا هكا كو نع نه!

 دربلا اهنيب يري ىسنالاو نهلاو *# هل بوءشلا ناد ذا ناماس الو

 نب ماشه نع ء دان زلا يبا نب نمحرلا دبع نع نامع نب كاح ايضا[ حكالاقر ينئدح رببز ١١ لاق

 دق يلا ترعشا هيحا نب الوا لفوت نب ةقرو ىحال لاق 5-520- هللا ىلص هللا لوسر نا ورع

 | ةقرو بس نعاس هب هيلع هللا ىلد هللا 10000 اشهك شي نيتنحوا ةنج هقرول تيأر

 ةورع نب ماشه نع دانزلا ىلا نب نمحرلا دبعزع كاحضلا ينثدح لاق يمع ينثدحو ريزلا كاقو
 ةقرو لوقيف هساي هنأ [سوهيلع هللا ىلص هللا لوسر اهرب 3 1 تناك ةحدذ> نا هسا ن

 باتكلا لهأء ريال يذلا ميسم نب يسيعسومان ربك الا سومانلا هينأيل هنا ًاقح لوقي ام ناك :
 انس> ءالب هلل هيف نيلبال يح انأو قطن شو نسمت الا

 ما هبساو ور< نب ديز ربخ ج٠

 0 يدع نب جازر نب ط رقنب هللا دبعنب حابرنب يزعءلا دنع نب ليف نب ورم ن دكر

 ليش اك اديح تاك موف لإ تديح يبأ 3 رياح نب دلاخ تنب ادجح 1 ىلاغ نب ىؤا نب

 ورم هنبا اهجوزنف لفت امعتام 2 نوهدنعو باطلا نب رع أ باطلا هل تدلوذ يزعلا دبع

 انع لزعا نم ا ع ن دنيز ناكوةياهاجلا لها 1 0 ناكو ادييز هل تدلوف

 2 مه تنم وع ءكيذل اي كلوش ناكو مهايذ 01 ن. عتتماو نانوالا

 ١ لادلاو ءاع حاف ددحخلاو ةريسلا لها اذ اور ع د دوس هنود ىدادغيلا يورو )01(

 مضدنلاو ىرذخ > أ دعل ة ص هدواعت ىأ 0 ةلمهللا لادلاب هلدوعن يئايرلا ىورو(؟) عنا نيتلمهملا

 و نيسلا نوكسو فلالا حتفب ةيسأو ةملن] لقلت ل ا اا ملا فيفخو مملاو مهلا

 يضذرلا دهأ وش حرش ن* 8 جاف قيرط ىلع « ءانهدلا لفسابةلمرنونلاو ةزيطا مضإ ليقونونلا
3 



 هاد

 مهاربا نيد ىلع ادحأ ضرالا نهظ رهط 10- الف كو هللا ريغل اهو<ذبو هيف ىعرتف ةمئاسلا قاحبو

 | 0 كو لاذع ناتعضم ىمع ىئدح لاك ريزلا انتدح لاق يسوطلا ( انريخأ ) يرغ
 هوعنمو 0 ند ةعاجو 5 ند 106 5 دز جرحا دق ليفت 0 ناطخلا ناك الاق هعأ نع

 اذا 1 ناكو ليش نب تاطخلا هيلع مهدشا ناكو نانوالا 0 1 زاح 0 نأ

 5 لاق 00

 مئاق وهو ةيعكلا لبقتسم * مهاربا هب ذاع اع تذع

 ماد يناف د اهم مغار ناع كيل 0 لوش

 : لوش يذلا وه هسأ نع كاحضلا نب دمع لاق دحعمل ع

 هل2اطوايرادزاو * هلحال مرح يفا مهال

 * ةلض٠ اهب تسأا افدكلا دنع *

 ' لاق لاق دانزلا ىنأ كرا دعو ا ءكاحضلا نع هللا دبع نب بعصم ينثدحو ريب زلا لاق

 لش ن ورع ناكر كاف تلاق اها ريفا تي هنأ سعدنا 000

 6 لان 0
 رودصلا راحل لغش تكاذك

 ريدا مط ى ىماد الو اهتيالوندأ ىز 0 الاف 1

 روءالا تشع اذا نما

 دع

 د

 ريخخيماحذا ىهدلايف ان * ابر ناكو 2 الو

 # ثول 1 أ

 ررجملا ياش" ناك الاخر < ىفأ هللا نأ 0 1 +
 ريغدلا لفطلا مهم اويريف * ريب نيرخآ ىقأو

 ال د7 كه و نان رم ارا الو

 5 نيو ردع نب ديرلا لفوت نا ةكرو لاق
 افا رانلا نم اروح تيد © ااعاو ورع نب تمعناو تدشر

 ايعاك كانملا نانح: ككرتو .* ل5 بر. نبل 0

 ايداعالا لع ريظتالا كينان * ةفوخم اضرأ ترزام اذا لوقا
 اك روا انكر يغإ < تنأو # مهءاجر تناك نيا نا كيئانح

 نبدا

 افاد كسا تك انفك رات ةعب لك ف تام اذا لوقا
 ىنادح لاق هلل دع كرت عدم ىنبدحو ريبار اا ) لاق 0 كيمساب ن ل وعد. | 0 امل ا لوشن

 عاد يهدذلا عب ا نبدا د6 عر الو اح ١) بر انعا اني ا اذوب فحمل تارل

 هك حا نهتعءمس لاق ةيقع نب يموم نع دان زاا ينأ ّس 1 دبع نع نامع نب كاحضلا

 تبناو ءام ءامسلا نم لزناو هللا اهقلخةاشلا لوقيو مهكتلبذ شيرق 0 3 ايدك ق 3 نأ
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 بقع 3 يسوم نع دانزلا يبأ نب نمرلا دبع نع نام نب كاحضلا نع هللا دبع نب بعصم

 دا هللا ىلح هللا لوسر نع ثدحي رمع نبا هللأ د هنأ هللا دبع نب ملاس نع

 يحولا سو هيلع هللا ىلد هللا لوسو ىلع لت 4 لبق ناكو حدلب 0 ليش نب ورهع نب ديز

 ركألمالا لك 1١ل ينإ لاقو لك أي نا ينأف مح اهف ةرفس سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر هيلا مدقف
 نب قدرا دع نع نامع نب كاحضلا نع يأ دنع نب بعصم ىتثدحو ريبزاا لاق ةياع هللا مسأ

 هللا دع نع دج لا ال يسوم لاق لاق هللا دبع نب ١ لاس نع ةبقع نب يسوم نع دانز را يأ

 نعهلأسف دوماا نم ًاملاع ىتاف هعبتيو نيردلا نع نان مأشلا للي 2 اورمغ نبأ طردإ ركع 0

 د ا درا مكيدب ينربخأف مكيدب نتا يلعل لاقف مهند

 نش هللا يضغ نه لما امَو هللا يضغ ّنه الا رئاال 0 كر هللا بضغ ن 9

 امو لاق ًاقنخ نوكت نا الا هملعا ام لاق اذه هف سل نيذ ىلع ىنادت لهف عيطتسأ انأو ادبأ

 لاق امم او هل لاقف يراصتلا ءاماع نه ل جرف مهاربا نيد لاق فينملا
 لج الينا لاقف هللا نأ نمكبصنب دخت يتح انثيد ىلع نوكت نا كنا ينارصنلا هللاقف يدويا

 يدوبلالاقامئا وحنهل لاقفاذهه يف سبل نيدىلعينادت لهف عيطتسأانأ وادبأ ايش هيْضغ نمالوهللاةنعل نم

 6 ءافمهارب ١, نيد نم هيلعاقشاو هاربخ اع يذر دقو اهدنع نم جر افينح 2 نأ الا هملعأال

 كادعضلا ٠ نع هللا دبع نإ بعصم 01 ّرلا لاق ) مهاربا نيدىلع م مالا لاقو هيد عفد زر

 ماشلا,ناكور ع نا كير تارسللا ك3 ماشه لاق لاق دانزلا يبا نب نه رلا دبع نع نامع نبا

 بعءصم ىنثدحو ريبزلا ( لاق ) ةعقيم ل 31 هلتقف هدبرب لد امو هلع هلل يلص يبن :| ريخ هخاب املف

 هنبأ نع ةؤرع نب ماقط" نعادا را فارق نمحرلا . دنع نع نامع نب كاحضلا نع هللا دنع نبأ

 ديز نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوَسر باطخلا قب رعد انا تلآس لاقورت نب ديز نب ديعس نع

 ١ 2 اد 3 نع يار ل نع كاحضلا نب دم ٍدشنأو هدحو ةمأ ةهايقلا مو كك لاقف

 ل دع كَ نزملا هل * ا نأ يب>و تا

 الاقلام لمحت ضرالا هل + تدفن 1 مدت احا
 الابخلا اماع ي- 3 ءاوس * اهدش تؤتسا املق اهاحد

 دخلا رك ذامفوهو ةنس نيسمحو ةنانر ع اننا اق نردحلا دخلا هاف كلا باخ نبا عر ا

 تاذ لاقف اهانرك ذ يتلا ةياغلا نسلا نم غابدق ناكو مهنأتق ي يح ةطيهاإلا يق رنا اؤبرش نيذلا

 لاقف مهقم ي 1| نا ريهز لاقف مقم ى آلا ناباخ نب ملع نب هللا دبع لاقف نعاظ قا نا موب

 مباع نب هللا دبع كيخأ نبا لبق مويلا ذنم يف هلام يذلا اذه نم لاقف نعاظ ىلا نا هللا دبع

 0 ا اعد مث تفلوخ دق يي اال لاقو يضفف 3 كلذ نع هاه َكَح 5 نيمار لاقف

 ةامحلا لوطوركلا مذ 2 كلوش يذلاوهو هتلتق 5 ىَح ماعط ريغ ىلعو جام ريغل افرص

 هش هبو نكلبلف * قفل ريخ توملا

 تا رك يضاف تاو



 ”مهاربا نيد ىلع ادحأ ضرالا رهط ىلع رعأ ام لاو هللا ريغل اهوكذنو هيف ىعرتف ةمئاسلا قاحبو

 سلا 0 دّمحو هللا دبع لك تءصم ل لاق ريب دل لك لاق يس وطعلا ( انربخأ ) يريغ

 ةوعتمو ل نك ةعاجو كم ند ورك ديز 0 دق ليش ب تاع ناك الاق هسا ل

 اذا ورمع ني ديز ناكو ليفت نب باطخلا هيلع مهدشا ناكو نانوالا. لدا قراف نيح اهلخدي نأ

 لهو *# لاخلا ال وحرا ربلا اقرو ادعت اقم و كيبل ىالوماب لاق 2 ةليقتسا تيا نا صاخ

 ٠ لاق نك رجهم
 مئاَق وهو ةيعكلا لبقتسم * مهاربا هب ذاع اي تذع

 مثاح يناف يناشجم اءهم * مغار ناع كا ا أ لوس
 لوس يذلا وه هما نع كاحضلا نب دمحم لاق دحس 3

 ا يراد تف 3 هلحال مرح يفا مهال

 د ةلض٠ 6 6-5 افدلا دنع 3

 ! لاق لاق دانزلا ل 0 نمرلا دبع نع 06 كاتشا 3 هلل ادم ع 0 تبتوصم ينثدحو ريب زلا لاق

 لس نب ورم ناكر اف تلا | 1 تنب ءامسأ نع 0 نع ةورع نب ماشه

 0 لاخلا لعشب ك0 د 0 نانلاو 0 -

 د مط يف ىهاد الو 3 الرد ىر ا لاق

 ريغديماحذا سهدلا يف اذ ناكو نك مع الو

 راو الان كرمت اذا نما د« 00 ماكاو ا
 / روجفلاء ماش ناكالحر * ىتفأ هللا نأب لت

 دك لدطلا ستاوب ركع موق م نرخ أو
 ريضنلا نصغلا حورتي م * موب تاذ رثعيا ا رملا انمأر

 ليش نب تورمع نب زل لقوت نت ةقرو لاقث

 افا اللا رف اروح تح * ااعاو ور عن تمحاوة دش

 متل ناك كرو ةياللعل بر نما اير كنذ
 ايداع الا ىلع رهظتال كينانح * ةفو اضرا ترزام اذا لوقا

 هك اشر غل تنأو * مهءاجر تناك نحلاناكينانح

 ايعاد زهدلا عمال ن ال و طخ نيدأ
 ابعاد دك اذفتك رام # ةعس لك يف تياص اذا 9

 000 الآف هللا دع نكس نيدو ريزلا ( لاق ) كمسان نوعدت اريثك اقلب قلح لوف
 كلف قرأ نهتم لاك ةيتع يسوم ن ع دانزلا ينأ نب نحرلا دنع نع نامع نب كاحضلا
 تاو ءام ءالان 151 كرو هللا اهتلخ ةاشلا لوقيو مىكابذ ع و لع : تبمعلإ ل 6 ب دنيز ن ..

 ناار تي

 ىتدحو رييزلا ( لاق) هل ًاماظعاو كلذل اراكتا هللا 2ك لع عودت جاتا كولا نمط
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 ةقع نب يسوم نع دانزا را يبأ ن نعيلا دنع ن 2 ناع. نأ ةكاخضلا نع هللا دبع نب بعصم

 تل هنأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثدحي رمع نب هللا دبع. عمس هنأ هللا دبع نب ملاس نع 5

 يحولا سو هيلع هللا ل ها وسو لع لزب نأ لبق ناكو حدلب لسا لشد ورءع نب ديز

 ركاذلغالا لك ١ ال ينإ لاقو لك أي نا ينأف مل اهف ة رفد ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر هيلا مدقف

 نب نا دبع نع نامع نإ كاحضلا نع هللا دبع نب بعضم ىنندحو ريزا| لاق ةياع هللا مسأ

 هللا دلع نع دجال 54 رأال يموم لاق لاق لا دبع نب ملاسا ن نع ةبقع نب يسوم نع دانز را يبأ

 نعهلأسف دوهيلا نم ًالاع تلف ةعبل و نيدلا ن ع 5 ١ مآشلا ىلا جا ر ورءع نب 9 ؛ ديزنأ روع 1

 نيف 1 ا كدب فرخ 5 نبدا يلا لاق م

 امو لاق 2 نا الا هملعا ام لاق اذه هيف 12 1 « ادن ف نيت أو ادبأ
 لاق امم اوي هل لاقق يراصتلا ءاماع ن نه العيقأف هكرتو هدنع نم جر : مهاربا نيد لاق فيلا

 لم الينا لاقف هللا ةنعأ نم كبصنب ذخأت تح اننيد ىلع نوكت نإ كنا يبارصنلا هللاقف يدوولا

 يدوملالاقامتاوحدلل اقانهف سيل نيد ىلع ناد لبهف عيطتسأنأوادبأ ًايشهبضغنمالوهللاةنعا نم

 الق مها ربا نيد نم هيلعاقشاو ءاربخ اب يضر دقو اهدنع نم جرد افشح نرخ نأ الا هملعأال

 1 نع هللا دبع نإ ٍبعضَم يتثدحو ( رييَز را لاق ) مهأر ١. نيدىلع مهللا كاقو هيد مفد زر,

 ماشلابناكور ع نت ديز نأ انقلب ةورعن ماشه لاق لاق دانزلا يبأ نب ندحرلا دبع نع نا نبا

 بعصم ىنثدح ريب زلا ( لاق ( ةعّقم 1 هلتقف هاليارب لب 1 م هلع هللا يبص يبنلا ربخ هاب املؤ

 هيأ ع 06 :رع دان زا ينأ نبا نحرلا دبع نع نامع نب كاحضلا نع هللا دنع نبا

 ديز ن نع ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر باطلا نب رمتو انا ت تلأس كاقؤرمح ن.ديز نب دعس لح

 ورع نب ديزل تو 2 ا لا نع كاحضلا نب دمت دشنأو هدحو 3 ةمايقلا مون ناي لاَقف
 َن

 الالَز ايذع لمحم نزملا هل * تملسأ نم يمحو تدلل
 القثا رض لمحم ضرالا هل > تدكسإب لا رهو كيا

 الابخلا اهبلع يد هرآو هاوس اعدت توتسا القاها

 دخأ رك دايفؤهؤ ةنش خسعو ةايرع هنأ لاق نرحل دحأ هناف ىلكلا باخ نبا ريهز امأو

 تاذ لاقف اهانرك د ذ يتلا ةياغلا نسلا نم غابدق ناكو مهناتق تح ةيهاملا قارخلا اؤبرش نيذلا
 لاقف مقم ىلا نا ريهز لاقف مقم ى 11 نابابخ نب ملع نب هللا دبع لاقف نعاظ يلا نا مولي

 ملع نب هللا دبع كيخحأ نبا لبق مويلا ذنم يف نةلاع يذلا اذه نم لاقف نعاظ ىلا نا هللا دبع

 34 ل هاب اعد 3 * تةلوذ دق يار ال لاقو بضفف الاولافق كلذ نع هاه د درا انيهافوا لاقف

 ةامحلا لوطوركلا مذ يف لوب يذلاوهو هتلتق ىح ماعطريغىلعو جازم ريغب افرص

 هش هبو نكلملف #« .قفلل ريخ توللا

 ثعلب ىداهت اذا * لاحبلاخكلايريذا نم

 (ن2ل 2 قالا نا
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 هينبادحم كتنروأ * دقف كلحأ نا ينبا
 ةيرو. 5 دانز تاد * اس ءاننأ م

 ةسقل) الا تل 35: 2( ىلا لانام لك لب

 ناك ةأرما ىف هلاق رعشب حيرلا جردم يمس امتاو يسرحلا نونجملا نب سماع همساف حيرلا جردم امأو
 اذه هرعشو اقمع ناكو هل ىءارتتو ءاوهلا يف اهلا نكسي هناو نيا نم اهاوهي هنأ معز

  كتلوص
 لاخلاك ف اع تايالا سراد #* للط 3 ف ىلا ”ةجال

 للطوانح تجرد بوئحو * اص نيب نم ُح رلا هتسرد

 ع ركذو دبعلاهنأ شبح ركذو يملا نباو يعاشطلا 00 ليق* نينمل هيف ءانغلا

 أ 1 عضوم ىفرك ذن نوذجلا نب سماع رابخأورصنبلاب لوالا ليقثلا فيفخ نم نحن نأ لإ

 يف ايداع نبضي رغ نب 0 ذ ناك دقف ضيرغ نب ةبعش امأو * ىلاعت هللا ءاش نا

 هسفن ثري ةافولا هنرضحامل لوقي ىذلاوهو ارعاش ضي ىغ نب ةبعش ناكو اذه ريغ عض وم
 ش 2-0-2

 «  يجاوتا هب ىتنبؤت اذام #* ىملاصرك ذب نيح ىرعشتلاب

 حاممسو ةراثس اهجرف * ةيعك برع دعبل ناقيأ
 حاجنو ةرا' حلفاب يعدا * اماهس ةمصل تيعد اذاو

 .اليوطارمع رمعو ةبعش مسافورمج ةياور نم قحسا ا اقن' يا حرس نا هانغ

 رمع انثدح لاق ىرهوآلا زبزعلا دنع نب دعا ( قرخأت) ةيواعم ةفالخ رخآ يف تام هنا لاقيو

 تناكو هتفالخ يف نيتحح ةيواعم ج > لاق يدع نب منطا نع ة ةيواعم نب دع لاق ةيش نبا

 مارحلا دجسم ايف ىلصي ا اهادحاىف جه لاق هيراوجو هؤاسن املع جحي ةلغب نونالث هل

 هانأف هوعدب هيلا لسرأف دوييلا نم ناكو ضا سغ نب ةبعش |ول !ق اذه نم لاقف ناطحأ نايوث هءاعأأ

 001 دوام جاف. لق نامؤملا ريم تامدق نت لوأ كك نافل فا حا لاق ةلوحر
 راجل ىلع اهلضف دري و يراعلا اهنم ىسكي لاق ءاميتب يتلا كار تاتش واتم هل لاقت ةفالخلاب هيلع

 د تيلغأ دقل لاق اهعبأ مل يلا تباصأ ةلخ الواو رانيد فلأ نيت ب لاق مكب لاق عن لاق اهميبتأ لاق

 را وو لح لاق لت ل مث رايد ا ناس اهمتنخال كباحصأ 2 ١ تناكولامأ لاق

 يبأ لاق لاقف هسفن ري كدب دش يندشنأف

 يحاونا هل يتيؤت اذاه © الاه بدن !نيح يرمكتلاب

 حامسو ةراشبب اهجرف.* ةيهرك برف دعبال ناقبا
 حاورالا ةيهو ءاتشلا دنع * هقحىلاملضغبتبرض دقلو

 حالم ريغ قا تددر دقلو * * مصاخم ريغق ألا تذخادقلو

 حاجنو ةرم حلف ا ابل كمل ةيعكاذاو



 لاق رف تمؤا امأو مق تدك اما لاَ تمؤاو تبذك لاق كيبأ نم ىلوأ زعشلا اذه تنك انآ لاح
 هيلع هللا لص يتلا تلتاقف ةيلهاجلا يف امأ مالسالا يف هتيمو ةلهاجلا يف قحلا تيم تنك كنال

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دلو تعنف مالسالا يفاماو دودرملا كدك هللا لعج ىتح يحولاو

 ذخأف هوميقأف حيشلا فرخ دق ةيواعم لاقف قيلط نبأ قيلط :تنأو يو تنآآمو ةفالخا 1
 لوقي يذلاوه اذه ةعشو مقأف هدب

 هءا

 مدقلاو ءاوقالاىلع اراد تدبح * يهقان ىدعس راداي

 ممْحلاَو ردقلا دامر نم دماهو * هتك اس نصحولا.الاكعزختامو

 ممص نمتلخ باوجنءاهبامو * تلئس ذا رادلا انتلك اف انج
 رصتلا ير ىف ةباسلاب لوا لشث رحم نبال ءانعلاو :نشيرع ناةيكلا

 7 ةمسلو ءوضولا بحاص نا راح 1-7

 ىلع هوبأ ناكو ةنيادملا لهأ نم وهو ةيمآ يب ىلوم هلأ دستَع بأ ينكتو هللاد 6 03
 ىف امهالكن يتوص الا قحسا هل ركذب مل ةعنصلا ليلق وهو ءوضولا بحاص ىمسف ةنيدملا ةأضيم
 ىف موسم وهام الا امهاوس قحسا ريغ هل رك ذ الو يروخاملا, فورعملا يناثلا ليقثلا فيفخ

 وهو شبح ناك قول 31 ًاريثك اكش هيف هل ناف قحسا ىلا بوسنملا لطابلا باتكلا

 0 نزع قحسا نبدامح ايدج لاف نير نت نقع ( نر ) هيوريو هلوقبام لصحتال لحجر

 ةغبانلا رعش يف ءوضولا بحاص نبا ينغ لاق بتاكلا سنوي نع طايس هدج

 عزاون كيلا ديأأ اهب دمت * ةنيتملابح فنجح فيطاطخ

 دوهلا ضع رعش يفو
 ام دق بقاوملا هكردتف اموب * هفعض كبرحيال كفيعض مفرأ

 ير | يتح هللاو ال لاقف عش عنصتو ديزت الأ هل ليقف ناس> الا ةياغ نتحلاو ءاشام اههف داحأف

 دضأو راهمع نءهللا دنع نب دمحا ( يثرب >أ ) اده 2 ثاالآو ا تميس للتم عنص دق يربغ

 نيىسع انمدح لاق ةيش نب رمع انثدح اولاق ىع هلا ديزي نب لعمساو يرهوجلا زيزقلا بدع نإ

 لطم 3 انثدح لاق كراملا ىمسي ناكو 6-2 رامع نبالاق شلع نب َرمعا,نب دمع نب هللا ع

 ىنفف ةفوكلا لهأ نم دوسأ انئيلع مدق لاق يحبصملا
 اهتادق بقاوبلا كرات امو © دس كيرخال كفا 0 |

 56 انيلع مدق تاقف رهظلا ىل لصب متاق وهو انمؤي ناكو ىءلسالا يماع نب هللا دعب تررُش لق

 لاقونن لاق هنع هتذحأ لاق. هتالص يضق املف سلجأ نأ هديب ىلا راثاف اذكو اذك ينغي ةفوكلا نم
 8 زا وي اقل ل كل تاق

 وص ١ 9»



 مد ىحن نب ىلع اهاور يتلا ةراتخ لا ةباملا ن م جو

 1 تح از نم * 5 دادزأ ينيلاب

 [2رسملا كشفت كتخللا ثرات نإ ءاروح

 قحساو جملا يحيو ورءع نع رصنبلاب لمر ءارو> ديزل راتخلا ندحالا ىف ءانغلاو راشبل رعشلا

 يلدوملا مهارباو ورهع نع يطسولابلمر فيف> طايسا هيفو

 م7 هيسلو درب نب راش را 1

 نب درب نب راشب يبوعشلا ناليغ ن ند كا 216 نب تاقلا ندا نع ىلع نب نسما ه رك ذ اف وه

 07 ادفهام نب هيد ك نب زوريف نب اراد نب نءهب نب ناتسورش نب دركدزأ نب )١( خودرب

 000 0 دانت ن نيتحانب ناورتس ني نارهم نأ ىدسح نب دركدزا نب نمت نب ناذاد

 الو لاق ات نب سرردا نب: رزكم نب ناحساٍر انس .نب راي رهش نب داقا ادسشرحام نا

 ةمدقتو رعشلا يفهلحمو ذاعمابأ راشب ينكيو ةرفص ينأ نب كلبال سرت نا راسل نم ترج
 داو هفصونعء ىنغي كلذ ىففالتذا 0 مهلع ا ةاورلا عامجاب هيف نيثدحلا تاقبطفف

 ذخأف ابو حدمو امهف 0 ا ءا رعش يمر ضخم نم وهو هلح رز 5

 راش ناك ديعس نب ديمح لاق لاق محملا ى نب لع نب 020 ءارعشلا عم زئاو ا

 نادال ندع ندر نبراشب وهو لاق كمل 5 نب كلملا تكاحتا نع نش رو 7 تش نم

 نب دم و ىلع نب ىحب ( ينربخأو ) ذاعم ابأ ينكي ناكو زورق نب اراد نب نعم نب ناتسورش نا

 نإ ريرجح نب بهو نب ديزي نب دلاخ نع يزدلا ليلع نإ ند نع اهريغو ينريصلا نارمع

 كلما ا كف هرج علي نم در هلو توحري نب در 3 راشب ناك لاق هنأ نع

 - تيهوف ءاماو اه ديع عم نافري# ةفورعملا ةرصنلاب اهتعيض يف اط امقم ناكو ةرفص ىنأ ن

 اراشب اهكلم يف وهو 0 دلوف دا هلم تناك ليقع ا دعو نادخ .

 2 نع قحسا نب دامح انئدح لاق ىهزالا ينأ ن نا كاتو ورم ( فربخأو ) ةيليقملا هتقتعأت

 هلوزنل ليقع ىن ىلوم هنأ راشد ىعداق ةي_سودسلا ةيليةعلا ءابظلا ا راشب وبأ درب ناك لاق

 لكيثذإلو نم لخر ينثدح لاق يزتعلا انثدح لاق يركسعلا ساع 000 30

 لع نب ةعيبر يتبل لاقف مسهأل د تلقف ليقع ىنبل انؤالو لاق ةرصيلاب اراصق ناك نادمح هل لاه

 1 دعو راشب ناك ىلهانلا ةيواعم نب دمحأ لاق لاق يندملا ناماس ىنثدح لاق مكو (نرحاو)

 فوفكم داو راشيل ناكو اهقادص قلو راش ملا قاف لف ليقع ينب نم ةأسعا جوزف در الا نم

 انت لاق عءوعلا ل ادع ن ا لاق ا 0 نيد( يرحل ) سلا ها

 اجمع ةنك الا واولا دعو ما مضو ءارلا 0 ع 00 اعقل ءايلا ح حافي 5-5 غ2 ) 0 ١

 ناكلخ نب ١. هأ ةمدحمم



0) 

 ءاظلا مأ ىلع اراشب راشن مأ تعاب لاق جاجحلا ن ؛ دمحم ىنثدح لاق يلهابلا زرحلا نب بنعق

 وهو ةبلعث نب تاللا م 2 د ةياعلا نب نك ةأرعا ءالا مو هنقتحا نايك ةيسسودسلا

 نب نسحلا (ىن ربخأ) ناسار 1 نيك ناساف د نو نيكو رسل ا ربضق حاشا

 نأ | محازم نب ردب قر لاق ىلحعلا ديز نب دمحم انثدح لاق يزنعلا انثدح لاق فاقخلا ىلع

 قا نم ناتيبلا ناذه ىل لاقف نيت ينأ قاراو نالا هزه ًانايط ناك راشب انأ اد

 1 لاقف هاحبف در دا ةياكحلا هذه عمسف 2

 ناسنالاال تنأ سانا ىف نككدملا لق كلا اهلادر نبااي

 ناوه لكب هّنم ليم كلك ل 0 تمل قارمعلا لب

 نا.تلا ىذ نايطلا نبي ل نم + نوهأ ريزتخلا خرلو

 لاق ناندع تا ء ىرصملا ت تليف لأ ن ء يثدملا 2 وبأ انثدح لاق ىلع نب ىحب ) ير

 راشباي دتعت نميف ىل لاق ىدهملا ىلع تاخد امل لاق لاق راشب ة ةيرواز ىددعل نلا نورا نب ك

 نينمؤملا ريا ىرعش يف تاق أك يمحمعف ٌلصالا اأو قاب ريف ئولاو ناسا 1

 اءلاتنكواذ نم نولوقي * ةنح مهب ًاموق تأبنو
 مركلا سانا ىفرسل * هه لالا لدا

 مجعلا شي رق ىلصأو ىورف * سماع ىنب ماركلا يف تم
 مصتعت اش ةاتفلا ا * ىتفلا ماقم ينغال يناذ

 هللاو الك تاقف كبجحو عم ىهجوو كلذ نما كيحو 17 |[ ةمالد وبأ ناكو. لاق

 ةماطلا مظع ةماقلا ليوطل ينا هللاو كنم هسياح ىل اع بدك وة لع ىدصاجلح)

 ةزجح 5 نم سلجح دق دارم هيف 1 رس نيدحلا حجسأ حاولالا مان

 كلصأ مجملا ىا نشف ىدب ما ىل لاق مت ين 0-0 تا ناعض ماي ىلثم تناف ديرأ ثيح اهنم تساحو

 كئاوا موقلاضءلاقف (١)ناتسراخط لعانار ةالإ ىلع اهدشأو ناسر ةلا يف اهرثك أ نم تلقف

 بعشنلا ديدش هلالو يف نولتلا ريثك < راشب ناكو يدبملا كلذ هدر 0ك *صااال تلقف رغضلا

 سق يف هالوب ردتش لوشب 0 مجعال بصعتلاو

 رات الؤ نفت اهو: يزاأ ها ءاطشملا رسما
 راطقلا هأطخأ :ضرالا تان * .مهنع بيغي نيح شانلا نأك
 رامد اهف صدتل ناكف * سق لضخ صدتب تناك دقو

 نادلب ىلع ةلوشنم ةراك ةيجا صو نون فلآ دعلو اهقوذ نم ام م ةلءهم 2ك نيس



 تي

 نازدَح مهو مهم يرب * انردص الا مهاقلت امو

 لوقف برعلا ءالو نم رك ةلصو

 ارتكاف تللصه دك تارعلا ىلوم 6 مهضعب ولالا ىذ الوم تدبصأ

 نودملا كرت "نمو نايا لهو اهلك ممن نم نيك 1 كالوم
 ريك الا لجالا كالوم ناحبس * عفادم ريغ كآلوم ىلا عحراف

 ليقع ىنب ءالوب رختشي لاقو
 ,قانعالا ىلط نم فيسلاعضوم * بك نب ل اقع يلوم ل

 ل1 فورا ونا انندح الاق ىلع نب ىحيو ىمع ىربخأ (لاق) تغرملا-تقليو داعم انآ راثت كو

 ةلوص ثعرملا ىمس اناو درب نب واشب وه ثعرملا راش لاق مالسأ نب دمت ىنثدح لاق

 رظنلاوفرطلارحاس * ثعرم مير لاق

 ردقلا بلغي وا تلق # ىلئان هللاو تس

 رمقلا كردن له 3 #3 انلصوتمر 0

 نعبيج نابيج هصيمقل ناك هنال ثعرملا 000 امناىرخأ ةرص مالس نبأ أذل لاكز تول وبلاك

 ةعد دار أ اذاو ا اذدب نأ ريغ نم هيلع همض هسل دار أ اذاف هلاهش نع بيجو هلي

١ 
 أ

 0 اجا نم 0 ه0 تبق رخو هدادزأ ل ٍِح

 ثاعر 0 ةعراهدحاو ةلثرتلا ثامرلاو تو ا ريغص وهو هنأ يف ناكدنال ا راش

 سعاشلا لاق هكتح تحن ىلدتملا محللا كيدلا تاثءرو

 حصا بصئتنم تا رلا وذو د ينانأ ذا عيل

 حيصفلا 0 نيح غئلوو * هئم نابذدلا برهياارش

 00 00 3 دمع 0 هم 2 4ط رقلا 0 أكف طقاس 0 00 لاك

 حأ ام .كرأ الع لاق 1 ا 0 2 ف م بهذ ىذلا هلإ دحلا 0 ناكو ادلب امربت

 مظع 0 راشب 6 226 نعززح نب تنعق انثدح 0 يعارخلا 2 0 0 ل

 هعظفاو ىمعسانلا ح حبقا ناكف رمحا محل اهاشغت دق نيتلقمل ظحاح البوط ارودحم هحولاو 0

 بحعلاب يتأيف دشني مث هلاشو هنيي نع قصبو حنحتو هبدِس قفص دقني نا دارا اذا ناكو ارظنم

 قرلاقو هك هكالا وهو ىمع أرا كثب دلو لاق ماللس نب دمج نع يتدملا بوبا يبا نع ع نب 0 انربخا

 هوحعم لهابلا ماشه وا كلذ قادصت

 0 1 26 21 تئحف »+ ا ا نا



 نعىثايرلا انثدح لاق دم. نب مشاه انربخا ًارمكنم نيتيبلا نيذه هيف لاق ذنم راشب كزي مو لاق
 هرعش يف ضعبب اهضعب ءايشالا هبشي ناكو طق ايندلا ىلا رظن اش ىمعا راشب دلو لاق ىعمصالا

 هلوق دشن ادقواموي هلليقف هلثماوتأي نا ءارصبلاردقيالاع يأيف
 هكدا ىزا للافاسإرو انسؤرقوف عقنااراثم ناك

 مدع نأ لاقف اهف ف الو طق اندلا رب ملو اذه كلنيا نف هيشتلا اذه نم نسحا دحا لاقام

 هتحن رو أ كودي هر ءايشالا ن نم هيلا رظني اع لغشلا هنع عطقيو باقلا ءاك ذ ىوقي رظنلا

 هلوق مهدشنأ مث

 الئوم ملال نظلا بيجت تف * ىمعلا نم ءاكذلاو انج
 الصح سانلاعييضام اذا بلقب * ًادفار معلا نيعلا ءايض ضاغو
 داهسأ مشل رحأإم اهات وقب "© يفشل شوال روك كر

 راشب ناك لاق يندارسشلا هللا دبع ينأ نع زرح نب بنعق نع ىزتملا انثدح لاق مشاه ( انبخأ )
 ىل تلاق ينارملا لاق لاق يندملا ورانا نع يلع نب يحي ٍنبخأو ًارودجي مدا اليوط يع

 دشني محض ىمحأ خيشب انأ اذاف ليقع ينب يف يل ةبارق ترز يتم

 درمو مهلهكح نابيش ىلا # درب نب راشب نوتفملا نم

 ىدنع فحصتنلاو اهدنع ففصنق *  يداؤف تيلس ماقا ناف

 انثدح لاق ىزتعاا انثدح لاق يفريصلا ىحي نب 2 اذه يل ليقف هنع تأسف

 يالسإ ةنا:لوقي :ناذالا ىريشب يززأ ناغن لاق لوك يزوذا دش نا تيد ١ ديز وبأ

 رعشلا راشب لاق ةدسع 9 لاق لاق ةمش نب ر< انثدح لاق يباهملا رصأ نب سمح ( قرح )

 ضرخاف ارب رت توغو لاق 6و لاك فايا طرتم ينقعوهو محلا غاب مث نينسرششع غابي مو
 ع دمحأو ىحي نب يلع نب ىحي ( انربخأو ) سانلا ر هشأ تنكل ى ينباخا ولو ينرغضتساو ينع

 الول هللاو ءارعشلا ةمتاخ راشد هلوقب يعمدالا ناك لاق ةبش نب رمع انتدح لاق يره وجا زيزعلا

 مالا فار( و قي لوكاو ناك ديزوبأ اق مين ريثك لع هتلضفل ترخأت كنزا ١
 دقو لوَش ًاراشب تعمس لاق ةديبع وأي ةدح لاق حاطنلا لس طاص نب دمع انثدح لاق يدسالا

 يثعالا رعش يف يندشنأ

 اماصلاو ببشلا الا ثداولا نم * تركت يذلا ناك امو قرن

 نينس رششعب اذه دعب ناك اءاف كلذل تبجمف ينعالا مالكهبشيام عونصم تيب اذه لاقو 5
 يبثعالا رعش يف هلخدأوتيبلا اذه عنص هناءالعلا نب ورمع وبأينثدح لاقف سنويدنع ًاسلاج تنك

 اعلصلاو بيشلا الإ 5 نم *« تركن يذلا ناكامو ينتركنأو

 لاق يم ( ينربخأ ) رعشا هدقن ةدوحو هتحير 5 ةمحو راشب ةنطف ن م اع ةادزأ دئح تلك

 نينع تب فلآ ربع انما يل راشب لاق لاق ةدينع لأ نع متاح وبأ ينادح لاق يناركلا ىنئدح

 نعلو هللا اهنعل ةديصق فلأ ةرشع اتننا ىل لاقف كاوش طق دحأ هيعدي نكي ملام اذه يل ليقف



 يدهم 65 يلع انثدح لاق يلع نب يحي ( انربخأو ) نيع تيب اهنم ةدحاو ل 000

 راهظتسالاب هسفنل راشب م 5< لاق راشب مأ هم دعوا ورعإ دنع ينال تلق لاق متاح ينأ ن

 اذه مالسالاو ةلهاملا ءارعش رعش نم ديحلاددع نوكي الو دبع تم فلآ رش, ةنالث لاق هنأ

 لاق زيزعلا دبع نب هرج (!قوبخ | ) كوأمتل حدف ناوصمو اهلثم يف اوزرب يح امو ددعلا

 وعو الا محلا غلب اف نينس ريشع هلو رعشلا راشب لاق لاق يبمصالا انثدح لاق ةبش نب رمح انثدح

 لتر 3غ ( دار نرسم ازرع توع لام ناكو كاف ٍةرصبلا ناسالا رغم ىشخم

 لاق هيوروم_ نب مساقلا نب دمع انندح لاق يلع نب نمحلا ( ينربخأ ) ينامز لهأ رعشأ ت ل
 لاق فكف ردح تيل رمشع انثا يل راشن لاق لاق نوره نب ايرك ز لذاوعلا وبأ انثدح

 نابلا باتك يف ظداجلا ( لاقو ) دبج تدب اهم ةديصق لك قاع ديس فاأ ة ةريعخ انآ ىل

 نيعويطملا نه وهو لك اسرو 0 دس روئدنم نحاص اب 1 ناحل ناك 2 دقو ن --

 ةايحيف هك لاق رع اج اك اف نيئاللا اردشلا ف نيينتفتملاعارختالاو عادبالا ب

 شانل |رعش أ ن تنكل يناجاه ولو ىنع ضرعأف ًاربرج تورش لاق هلأ هنع ل 7

 رالاميدقت قف ندا 5 بوصيو ةمالأ عيمج 0-0 ةغح رلاننيدب راش ناكو ( طظحاحلا لاق )

 لات هروش ُْق كلذ قمع 0و نيطلا ىلع

 رانلا 6 ةد ودعم رانلاو د هقرمشم رانلاو 0 ضرالا

 هوجيي لاقف هب فتهو هلوقل راكن | ءاطع نب لصاو ةفيذح ينأ نع هغلب و لاق
 ذا ن1 لاق ناودلا قنقنك * قع هلا الاَرغ عياشأ يلام

 الحراورفك | العر ةورتكلا مكلابو يلام ةفارزلا قنع

 اهنتجي ناكف ءارلاىلع غلأ ناكو لصاو هب بطخ داحلا ىلع دهشيام هنم لعاو ىلع عباتت املف لاق

 الول هللاو ا نم قاغم أب ى ل1 1 أ دكا ىمحالا اذط اما لاقف همالك يف

 ىلوتيالناك مث هلفح يفوأ ا فوج يف هنطب جري نم هيلا تسمن دلةيلاغلا اياحس نم ةيحس ةلغلا

 نم لاقو ثعرملا لقب مو فنغملا لاقواراشب لقب ملو ذاعم وأ لاقف يمودس وا ىليقع الا كلذ

 ةغثال رقبي لقي ملو هنطب جعبي لاقو هراد يف لقي ملو هلزنم يف لاقو ةضفارلا لقب: ملو ةيلاغلا اياححس

 نأ ةراشلا نم هتكعو مالكلا ىلع هرادتقا ن نم غلب دق ىلصاؤ ناكو لاق ءارلا يف هب تناك يتلا

 لاق يلع نب يحب ( ينربخأ ) اهماق» موقيام اهم ا هبطخو ك0 نم ءارلا فذح

 ةرمصبلاب ناك لاق ماللس 0 كيعس ىنبدح لاق ليهس وأ ىنبدح ل لاق تلم ص نب ةنقاع_خ 0 نا ىندح

 سودقلا 0 سم 0 راشبو 000 5 00 ور« 00 نس

 دنع امأو 0 ىلا 56 لي ور ياك هدنع يا 0 0 7 نوءمتحم

 ةينمسلا لوق ىلا .لا ىدزالا اماو أطاخم ًاريحتم ىتف راشب اماو ةبوتلا اححصف طاصو ميركلا

 ثادحالا دسشإ ميركلا د.نعنزاكف لاق هيلعناك امىلع هرهاظ ىتبو دنبلا ىهاذم نم بهذم وهو



 (؟8ة)

 ناف كنيد يف هل>دنو هدسفتقف انثادحا نم ثا وا كنا ىتغلب دق دع نور هل لاق

 نب دم ةيلغ لد ةقوكلاب قحاف كسف ىلع هف'يلا ًاماقم كنف تقالاو انرصم نم كح
 راشب لوقي هلو اهب للص هلتقف ناملس

 اقوم رفكلابمالسالا تعب ءاج # وعلا ىف ءأ نبا اب ميركلا دبع تلق

 تم نان موس لو
 اقع رك الا داقع رده طا ليا كرما اذا كنان
 اًهدنز مأ تيلح م 02- تلج هاد دش كل

 اقدم ص كيلي ن 1١ قيد تح هللا ل ُْق دا نع 55

 اقىقر اموص رابملا 0

 رم ا راش نع يممصالا ل اس لاق ىثايرلا ىنثدح لاق دم نب مشاه ( ينربخأ )

 قحاب مث لس نم ٌرثك اقيرط كلس ناؤرم نال لاقق كلذ يف تيسلا نع لئسف راشإ لاك

 وهودب د ا كلس مل ًاقيرط كلس راشبو هرصع يف ناكن 1 رشو همدقت نع
 ) 01 قا بهاذم 0 5 عسوأو 00 رعش نونفو افرمهت كا

 || دادغب نم ةرصيلاىلا داع دقو ىعمص هلآ ك2 لاك ا ِ يزتعلا ىن ن“دح لاق د# نب م

 0 اشنو ءارعشلا هب اويشلدل دادغب ا تدحولاقف ةصفح ىنأ نت ناورم نع ل هلأسف

 راشب ةايح يف ناورم ناكامو كلذك نوكيال فيكو لاقف مو هل 1 نم هبر مودتي نأ

 يدبأ نيد ههازب ناوى هقيط 0 رساخلا سا اذهو هموهو راغب هل هحاصل ىح 1 رعش لوش

 يلعتمعمس ل لاق ةظحدح ( يفر فك[ ا 0 سو زئاوجلا يف هاك ءافلخلا

 ةياهاجلا ىف ءاد هنآ لاق ردفان واوق 0 | نم ىصحا ال ن دي لوقي مجنملا يحي نبا

 يرك ذنم كسافق لوقيش حو * ىلايلا للطلا اهيأ احابص منأ الأ * لوس ثيح صقل قا

 0 #* ىلاطلا | أ مساق كوي انا # لوقي ثيح يماطقلا مالسالايفؤ# لزنمو بيبح

 لوق, ثيح راشب
 1 تس زَص

 اهتم بامخأ واهيلع اذامو * املكتي نأ عزاب ٠ لْلِظ 3

 اهون الا نذر عيال عالم * يوللابو نيقب رانا عرفلابو

 رذؤج نبال امهفو هباتك نم يطس ولا يرحب يف رصخخلاب ل ا.” ين ىكملا نبال نيتيبلا نيذه يفو

 هنوف ءزتكل راقب ردشت تنسج ا ممصإلا ناك لاق متاح يل نع قاركلا نع يع ( ينربخأ 00

 اناا مكحو تلالوق كل ًارذّسم انش هعبط فاكمال امَويبطم ناك لوشر فا 00

 لاق فاكم وه لوفي و ةئطخلاو ريهزبب ٍناومم هبش كيو ىايبذلا ةغبانلاو ىثعالاب ًاراشب هيشي ناكو

 ناوصو رعشأ راش لاقث ناو مأ راشن رعشأ اميأ ديز يبأل تلقو مناح وبأ لاق يناركلا

 كرتبخ لوهأ رامثو دعا ناو رض لاتفءاسع ىرحإ ساس اا متاح وبأ لاق ر 51

 نم( تحسن ) اهدحال الا حادي ناوصمو لزولاو دحال حاصي راشب لاقف كلذب ىعمصالا

 ند لانالا ١ ب 8



 فعلا

 ةرصبلاب يدهعلاق حاطنلان م انثدحلاق يدهم نب ىلع انثدحلاق ى# نب ىلع نب نوره 0

 كاتو الو هب نكس الا ةيم الو ةحئانالو راثن 02 نقر رأالا ةلزغالو لزغ اهف سلو

 هيورهم نب مماقلا نب دمحم انثدح لاق ىلع نب نسحلا ( ينربخأ ) هناسل ةر كاع هبامي وهوالا

 0و7 بلا ءارتش نم دح ال نبل راشنل ت تلق لاق ينأ ين مدح لاق كرابملا نب دمحأ ىنئدح لاق

 لاق هيف كشيام ك رعش يف سبل هنأو هف كشو مهظافلأ نم تردلا هكا كك ةف لاق دقوألا

 دحأ مهفام لع ءاحصف ن. ًاحيش نينا روحح يف تآشنو انهه تدلو ًأطخلا يندأن نبأ نمو

 000 110 6 تضأو مم ح 5 مهؤاسنف مهئاسن ىلا تاخد ناو 0 0

 أولاق .ىلع نب 000 دعا الار بيس ( قرحأ ألخ ىلا نبأ نف

 ا همايأ نأ الول هللاو ءارعشلا ةعاخ ًاراشب نا لوةي ى كاملا ناك كاك هش قر 0

 زرحلا نب بنعق ينثد> لاقىزورملا لضفلا وبأ ين 00 يييبخ ) مهتمريثك ىلع هتلضفل

 سانلا عدبأ 0و رج اناانهل اقف اورلا ضب ءالغلا ن زر وأ ى ىع.صالا لاق لاق يبهابلا

 لوي يذلا لاق ان
 ملا فيط ىركلا ينع نو « منا م نكلو ىليا.لطي م

 مدو مل ند دابعأب يف أ 2 اليلق ينع يحور

 لوش 5 لاق شانلا حدمأ نق لاق

 ىدعيهفك ن . دوما ناردا لو # ىنغلا ىغتبا هفك ىنكب تسل

 ىدنعام تفاتأف ينادعاو تدفا * 38 ىذا ذافأ ام هك ([ واف

 لوقي يذلا لاق سانلا ينيغا نق لاق

 ؟ اح كح 50 اذ دع ىلع * امهف دولا يوتسا نيليهسلاتبار

 ملاس نب ليهس اعجولاب داح ض # هلامي دوج نامع نب ليس
 راشدلاهلك تايبالاهذهو لاق

 م اهف ىني ىتلا راعشأالا نم ريخلا اذه ينام ةبسن قيم
 .« وص

 ماكط يركلا ىع ع ينأو * منا ل نكلو ىليل لطي مل

 منوألن ءتمصلابتحرذ »1 1 يدوح ايلات تاق اذاو

 00 دايعاو ي أ يلعاو ينع د 6

 0 سوا * ىتنع يفاهل بلا مح

 فيفخ دوسالا بنقله فو ياشبلاو ىلا نبا نع ىطسولا 2 يف ةباسلاب اح رع مهل ١

 اهلواو سانلا حدما اهف هناو رمع وبا ر ؟ذ ىلا تاسالا امأف لقت



 اخ نبال امنا راكب نب ريبزلا رك ذو ةراشنل اهنا و 5 ىنغلا يغتبا هفك يبكي تسمل *

 (نرخأ ) باتكلا اذه يف طامخلا نب را ق1 دقالاب و" اريح اهف هل ا يدهملا يف

 مسيدب عولولا ريثكراشب ناك لاق متاحوبأ انثدح لاق يورسكلا يدهم نب يلع انادح لاق يلعنب ىحي

 داهج رعُش نم انش طفح ا زال ميد ناكو هءاج رك كلذ 0 وهو هل ار ناكو ىزععلا

 هيف لاقف كلذ هغلبف راشب يف نجلا ماشه ينأو

 رصقه ريغ ارداس يناغ 0 ن عرازلجتنم بئذلا ناي ميد دأ

 .يف راشدل ت تاقف رعشلا اذه نأ لاف هش لوّش ام هتلأشو تلا اذه ديز اا تدشنأف متاح 5 لاق

 ا اللاقيو ةيلكلا نميئذلا دل 00 -- هملعأ ام هللا هلتاق لاقف ِي ا 58

 سيار 0 كو ام اناوعرلا حوسأ هناو هلأ تح توا
 اماج ذخاف طارخلا نادمح هل لاعب لجر ةرصبلاب ناك لاق ةبش نب 3 انثدح لاق يباهملا رصن نبا

 هل لاق هب هءاحوهلددخاف ربطت ربط ر ود هيفاماح هل ذي او راشد ةلاَسفهَدْنُع رس ناك ناسنال

 حراوجلا ن رم ارئاط زافلا دع قرف دع 1 ىغشي ناكلاقف ريطت ريط روص لاقف مالا اذه يفام

 00 يمعا قا ةتملع قكلو تما دق قب ل لاق رعأ مل لاق اا اك 5 ديرب

 ا لاق مل لاق ًاضيأ قدا 7 لاق مدن كناف لعشال نادم هل لاقف ءاحمطأب هددجمو ايش

 كفلخ نم ليج ع يراد ٍ تا لع لوو لاق كنو2 نا يب عنصت نأ عيطتست

 دحلا كا بأي وهو هل 2 ا موللا راشب لاق دراولاو رداصلا كارب يتح كحكتي ًادرق

 ينثدح 0-0 0 | 0 نا رك نإ 0 كا 2 انيخأ (

 ٠ راشب هيف لاقف
 نجا امرحاف نم كتذقف 2“ لكاو ضف ىلا لثفا

 نحطتام ريغ ةنجامك * اهلثم يف رخفلاو كتيار
 سعاشلا ليو :”دح لاق مساقلا نب 5 0 هريخ يف ىحب ( لاقو )

 ةماعلا يفهعزانيلجر هدنءو راشب دنع انك لاق ينا دارمالا جاححلا ن ينادح لاق" ىمجربلا

 لوَسَر' ادع نأ دهشأ لاق اءاف مالكلا اذه مهشأ ديور راشب هل 0 نذو 5 نذأ ذا ةيرضلا]

 كعو ءادص نم 4 وه ر معه ن 8 لحو ع هلل مسأ عم عم ةمسأب يدون يذلا اذه راشب هل لاق هللا

 ىعاشلال وق راشب اندشنا لاقي !انثدح لاقيعازخلا دمحم نب مشاه(ين ربخا )لجرلا تكسف ريمحو
 نو.عو نسا انف عمطتو ان اننودقتةيءادعالا لعجح دقو

 نلت فك الا اهوزمع اذا د ةناروخ اصع ىليل اعا الأ

 تاقاك لاقالا اصع اهلعحنا دعب ةنشْخ ةيفاحاهاعج ناك دقلدبز اصعوا ع اصع اهنا معزولهللاو لاقف
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 ناش[ رك امدح ناك * ادعم نم رحاجلا ءاحدو

 نارزي> نم اهماظع ناك ع ترش 00 تماق اذا

 راشبلت اق لاقجاجحلا نب دم<ينريا لاقةيش نب رمان دح لاق يباهملا رصن نب بيبح ( ينربخا )

 كلوق انالف تدغنا يا

 هيراشم وفصت ساالا ىاو تئمط * ىذقلا ىلع ارارهبرسثت مل تنا اذا

 سنالاو نملا ربك ال هللاو وههلتاقالفا كليو راشب يل لاقف ريبك ل حرا الا هنظاتننك ام يل لاقف

 دمحم نع لبشلا وباينثدح لاق هيورهم نب مساقلا نب , دمحم انثدح 'لاقىلع نب نسحلا ( ينربخا )

 مث كلذ هدعوف ا الا ملسار ف ةرمصبلا لها نم ةاسما يوهي راشب ناك لاق جاحملا نب

 بتكفاماصاض رعت رذتءافاهتاعي اهلا لسر ا مل املف حبصا يتح هنليل اهرظنتي لعجو هتفلخا

 تاسالا هد ايلا

 | يتيح نمسح نم * 0 ىابلاب 3

 ارمح نيتعلات كتقسكل * لا تراغن نا ءاروح

 اههزنيسك ضايراعطق * اهميدح عجر ناكو

 ارحس هيف ثفنيت وراه *« امناسل تحب ناكر

 اررتو امك ا الا ل لعل تيم ام لاكو
 اكان تاوواقعد ع !ارثلا درايه اكو

 د

 نت

 ند

3# 

 اىمالجا كاذ نيب 77 ةيكضلا هلك د دا

 طحا مل ىنا مك

 8 نازحالا أ 0 رار ةلاقم الا د

 لك ملا وه سلا ب 00 هشيال ة هفلت نع مراعشأ او ه رسذ ن يق

 لملا مظعال 1 بصق * قبح يميلس 0 اعا

 دشا وهاذه لوقيو ناورم هيلع مدقي ناكو لاق ةفيزا اذهىلا فيضامث ديح "يش اك لاقول

 هفىربالو ةتبلاساؤنابا دعيال ناكو اههاذمو برعلامالكب هشا هبهذهو هءالكو هنم رعش ءاوتسا

 يميتلا نم رلا دنع نب دمع انثدح لاق اب ل نب دمحم انثدح لاق يحي نب ىلع نب دمحم (انثدح) اريخ

 هيلع ريش و روصنملا اهف و وحبي ةديصق هدشن 0 ندح د ا مهار را ىلا: راش لخد كاق

 رسم يبأ ىفاطاق ناكل يطا كلا بلقف راشب فاخ مهاربا لق ملف هما يف 00

 اهوأ 5 ا اهم فذحو

 ماس لياق أامع ماس لاو د متادب ش *علوطامر ل



 !مايأ لاقف تييلااذهىلق
 يدرلا محتقي .رابجلا كلااىلع

 جوتم لتشب عمست مل كناك

 محالتملا قول ف 4عرصلا و

 محرك تاس ع

 ديزي نيديلولا ىنعي
 ةدكم فالق اب تح الك كو

 هل تدب َّىَح تاذللا ع |مقم

 مئاشالا سوحالا يرجالو هيلع

 متامعلا تارساح انانملا هو>و

 مئارلا 0 تمر 5 ا ناكو رات ارك ترادوق نا 1

 مئاق : كلت هانهشأ ىد الو مهي رطيفارداس يي ر2تد.داق

 هس وفعلا مالاسالل 0 متارضلا ثودلل هاطم يرحعاو

 : ةلعأ ندلا طش 22 كرات

 ماضو 2 نه جانع ل ةيؤلاكد نبااب كيعح ارزو مرد

*# 

 د

# 

 تن

4# 

# 

 مئاكشلا تايدإب احواك ندرو « اميرو .ارغ. مايالا درت دقو

# 

4# 

3 

 د

 د

 - ا مأ يو ةكبشو نبباي ةمالس نبالي عضوم لمج يف
 معاطملا ثيخ اسم ت اذامو موماع كوسار اموق هللا ىل

 مواكملل اًقشاع انحيرأ ادغ #* ةلالح هيلع ماسيا ل

 مطافنبالثم كيده. نموأ راهج * ىدطاولا ةاعدلانييمطافلا ن

 تايبالا نه راشب هفذح يذلا تدبلا اذه

 محازملا 3 رمالظ ن 7 راو: ىطتسملا ناقل ل

 ةضاضغكيلعىروشلا لمنالو

5-0 
 مكاني نسل : مرجللا ٠ناف امون - خ.: نكت الوفةضالايؤط ا لحو

 ملاظملال وة نءريخبرحلا ايش # ةالظالا طعت مل اذاب راحو

 لوشيةدم عا تل يزاملا نان تم لاق بايحلا نب لضفلا ينئدخ ى < نب دمح لاق

 مداوقلل ةوق نا 3

 د

 نإ

 متاقي ديؤي ل فيس ريخامو *

 ىثدح لاق ى هايرلا نبا ينثدحو دمحم لاف قدزرفلاو ريز> قيعيم نم ىلا بحا هذه راشب ةيميم

 ديمسإأ يي لاق ةرودملايف كتايبأنمنوبجسي سانلاإ ذاعم اني راشبل تلق يممصالا لاق لاق ينأ
 اذه كلوق يف هللاو كنا هلال ههوركم يف كراشياطخ 5 هترخ زوهي 5 نيبرواشملا نا

 3 ء يديزبلا دمحم نب لضفلا انانح لاق لعين نسا ( ينئدخ ) كرعش يف كِئمَرْعْشَ

 اراد نر :رع دا نع 'نهَزالا يأ نإ دب نم نب .دقح هلا قاد

 يحو 1 لجورنع هللالوق يف 00 نا يدبملا ىلاو٠ ضعب لاقف نذالا نورظنتي سانلاو
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 سانلا اهفرعي يتلا لحنلا راشب هل لاقف رجشلا نمو انويب لابحلا نم يذا نأ لحتلا يلا كبر

 سانلل ام هنف 0 0 0 ند : جر 0 يتطرخ ل را ذا 4 انأا 0 لاق

 00 1 ةصقلا نع 0 امهم اعدف 1 يدمملا غلبو ارا كل مشو ب ية 8

 نوطل نم جرام كبارشو كماعط ا كدا لد 1 لاق مج ث ةنطب ىلع 0 د كحضت

 هباحأو ةيلكمملا هذهب اراشإ بطاخ ىذلا نإ هربخ يف ديم نب ل ع

 0 ء قحسا نإ دامح نع ىذ نإ نيسكلا منرخأ) 0 ؛رط نب ىلعملا ىده 1 كلاوم ن داع

 عرفاملف اهب هحدتمأ ةدصصق هدشن. هيدب نيب راشبو يدبهملا ىلع 5 روصنم نب ديزي لخد لاق

 ؤاؤالا بقا لاقف كتعاندام خيشاي هللاقف ةلفغ هيف تناكو 2 اروصنم ني دار ةلعاز اب

 يمعأأ خيش ىر هب عنصأ 5 0 لاقف ىلاخ ىلع ر دانت: كلب ر بزع اراشل لاق مْ ىدهملا كدضف

 راتب ىلع فقوو لاق ا نع دا ٠ نع نيسحلا (قرخأ ( هتعانص نعالأس وار 7 ةفيلخلا ع

 لاق هل بضغو هنادي راش قفصف كنتروع 20 ١ كرعشرتساهل ل لل امو أرعش مك وهو ناجنا

 00 011 داو 22 ىرابصاولولس يلاوحاو ةلهاب نملحر هلاك نعأ انألاق كليو تنأ نمو
 ترتس اكن ١ هللا ع دق كمْؤل قتعتناف كليو بهذا لاق متراش ! كحضفلالب رفظن يلزنمو خاضا

 ىنادح لاق هيو رهم نب م“ ءاقلانب د 8 لاق ىلع نإ 0 (ينربخأ ( ديدح ند نوصي ى

 ع ماص نم ههضصق ف لوش ةكمسك ةنسدملاب صاقب راح سحب لاق ىأ ينثدح لاق كيعس لطفا

 لكو خسرف فأ هولعو اهاثم يف خسر رف فاأ هن ةنحلا يف 1 هل هللا ىنب ناضمرو نابعشو

 رادلا هللاو تسشيلاَقف هدئاقىلاراشب تفتلاف لاقاهلثم ىف خساأ رف ةرششعهرصاقمو هن هيوش 0 نمباب

 جوز ناك ن 3 ةرصبلا لع نم لحر ىنندحو كيعس 3 لغفلا (لاق) 2 نوناك ف هذه

 تبلا ا ىاك وأ 00 راشنو تن ولع ف أعم تعونل ةحاف نيف ةأعا تدوزب ل تايراهلاب

 تحراف رادلا ىف راحو ناريحلا يف راح هباحأف قار طلا ىف راح قمف ةارما عم هولع يف راشبو

 اراشل تعمسف ديدش اقدام - اهمدب لمحو 0 ضرالا رادلا 2 دل الا - وابعإ مب ةيحانلا

 ىح رودقلا ل ع قدي بد ا ةمايقلا تماقو روصلا 2 هللأ 0 خف ة ةأرملل لوش

 ةراضغو اًقيط تقلاف تدعو انام >تدطقف حطسلايف ت تس 1ك 52 0 مو لاقاهنم اور

 راشبلاقف رادلايف يبد ىيبو ةراضغلا توصل رادلايف نك جاحدو مامح رياطتو ارم كاف راذلا ىلإ

 (لازلز ضرالا ت تازازو ةفزاالا هللا دهشي ٌتفزأ مهرونق 5 نم روبقلا لهأ رشثنو ريخا هللاو حص

 ماكتيال هنأ 0 دق َتاَمِق راش ك لقف ماكتم لا نم تلا كلذ ينطاغو همالك نم تحدق

 ةمادق ينثدح لاق رادج دمع. نيدمحا انثدح لاق ىلع نب نسا ©« ينربخا )) راشب ريغ اذه لثع

 ةقويصا ماش هل لاق 1 هلل دجلا كلوش وهو ةلغل هر دق لحرب راشب سس لاق لاق ون نع

 هوقرس مارا ناع رمسم مهلام لاَقف افلا نوعرس مو ةزانح نوامح موق د صو لاق كدزي

 بيش نب ةيفاغ نع هيبأ نع يحي نب ىلع نب ىحي ( ينربخا ) مهم ذخايف اوقحلي نأ نوفاخي مهف
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 نبا ينوت لاق روهمح نب نسا نع كلملا دبع نب دم نب رمع نب دم نع عيكو هب ينربخاو
 هتاحعت لكشو هتنقد دلو لاقف هتزر> ارخذو هتطرتفا طرفو هتمدق رجا هلليقف هيلع عزخ راشبل

 هنري لاقو ةدايزال حرفاال ل عزجا سَ نال هللاو هترظتناف يدعو بيغو

 ىببصن لطملا توملا نم ىنانا * يب 1 دع ارا

 تل لاجو ار ادحأ لدبو * هتلزر يطخسو 0 ىلع ينب

 2 3 ا دع وذ « هلا سورسعلا ناحيرك ناكو

 د لك بولا لع قلأو * ةنلطعاقرو) نح تع

 بحسب هتيلم ول ناكامو * هوحم ةبمملا عارسال تبجي
 ىلع نب نسحلاهب ىنثدحو يئيللا نامع ىلا نع بيش نب ةيفاع ركذ لاق ىلع نب يحي ( ينربخا )
 مهارد ةرمشع ةآرص ءالج هتقفن باسح ىف هيلا راشب مالغ عفر الاق ملسم يفأ نع ورا 00
 تنديع ل هاو معزا وة ا ءالج ن + تع !اندلا فام هللاو لاقو راثشب هب حاضفق

 نب دمحم (انربخا ) مهارد ةرسشع اهولحي نم ف ةملظ يف ملاعلا ىتبي تح سمشلا نيع

 تحدب+ل راشبل تلق لاق ىريغلا ذاعموب | انثدحح لاقيباهملا دم نب ةريغملا ىنثدح لاق ىلوصلا ىحي
 بضفي نأ هل ينبني ناك وهف تلق مث تكحضف لمفا يف هكينا نا ىنأس لاق هتوبع مث متاح نب ديزي
 ( ىنادح ) كبو كلذ نم هللا ذوعا تلقف ةكيرش نوكت نا بح كنظا لاقف ءاجطا عضوم اف

 نب دمو ىلع نب يحي انربخاو دالخ نب دمح أ انتتح لاق هيورهع نبا امدح لاق لع نإ لاذ
 راشيل تاق لاق ىأ ين ”دح لاق دالخ نب د محأ اةدج لاق ىزتعلا انثدح الاق يفريصلا ناره

 هب اخو عقنلا 0 ش لوقت اب تلق لاق كاذ امو لاق توافتملا نيحطا "يثلاب ءيجتل كنا

 كلوق لثم بواقلا
 امدلارطمتوا نسشلا باح انكته * ةيرضم  ةيضغ انضغام' ذأ

 اماسو الع ىلص ربه يرذ #* .ةلببق نم اديس ان نا اه اذا 1

 تيزاايف للا بصت. # تيلا ةير ةبابر كوقت

 توصلان س>كيدو * تاحاحد ريشع اط

 نم ضيبلا لك |ال انو قيراح ةبابر يف هتاق اذهو دج لوالا لوقلاف عضومو هجو لكل لاقف

 نك نسحأ ىلوق.ن :رم اهدنع اذهف ضيبلا يل عمجت ىبف كيدو تاحاحد رشع اط ةبابررو قوسلا

 رادجدمم نبدمحأ ينثدح لاق نسملا (ىنربخأ) كدنع * لزنءو بيح ىركذ ن ه كن افق *

 ةقيقحال يتلا ءايشالاب ينعملاو ةفاقلا 0 أذا هرعش وثحم راشب ناك لاق حون نبةمادق ىنثدح لاق

 نانق نبا نم هل ليقف * نانق نبااي ضيرغلل ىننغ * هيف لاقف هل ًارعش ًاموي دشنأ هنأ كلذ نف اه
 نأ نور راو هوءلاطتف نيد هلق مكلأ هنم مكيلع امو لاق ةرمصبلا ينغم نم هف هفرعت انسل اذه

 امئناو اذه نم "يش هنبو'اننيب سبب اولاق ءراضحاب ومتلاط باغ ذاق مكل تلفكوأ هوكردل

 دلو موب دم لاق ىتم ىلا هل اولاقف قبب نم جر“ الو ىل ينفي لجر وه لاقف هف سن نادرا



 كول 00

 :اناةذ < نادربأا 2 ءاملا لالله * يئافاوو 37 ةديصقلا هذه يف اه ا لاق توكع . مد ىلاو

 نس مكيلمفأ نادربلا هتيمس ىدب يف تدب وه لاقف ةرمدلاب هفرعن انس اذه نادربلا تأ ذاعم انأا

 اناعوا ينندح لاق يعازخلا كاك نإ: مشاه ( ىندح ) هنع هول هلق يش اعوسو يراد ع

 راشب دنع انك لاق راشد ةيوار يام 301 | ا 00 86 ىنتدح لاق ةقالش عل ٍي نب عفر هسا دامد

 02 اكل ءانلا ناك < اعيحو تفلح . ةيراجو

 مقس نم ينفشت لو يرب * يع 5 م اهلا تئمظ

 32 اغ ةورع تاه 5 00 -

 0 ل و هاو 1 6

 0ك للك وأ نيدادلع كلاهلا كتجاح امو لاق داعم انأي اذنه راح وبأ نمو لجر هل لاق
 وردنا اذه لع ه روش وشام اك لاق لئاسر ع يفراعم نيبو يب ددرس ل وه

 ضعبل ةئيق ةرصبلا» تناك لاق هبا نع قدحسا نب دامح انثدح لاق هزالا يف يلا نب ديزم نب دمحم

 هساحمرضأل هل 0 اهدا ا راشنناكو فرذظلا ةعراب ةنسح 5 00 نامل دلو

 ال 1 دانم اأن ت 0 ا ا هروض# رسف ينغل ها

 فرصناف هيلا اهب بتكتو يديس مسا الو ىمسا اف ركذن الو ةديصق يف اذه انموي ركذن

 هلآ نتكو
 0 تلقلا دعت تت تيا 00 0 0 ا

 ىم 10 ل ل

 0 دفالاوف تلاق

 اناتحا هللا , كاَرح 0
 (اناك نم نايرلا نيك ظاذخو

 اناريح بلقلا بص ناك نمل اذه

 (انايحانيعلالبق قشمت نذالاو * ةقشاع يللا ضعبل ينذآ موقاي)
 ةعلاط سمشلات ن |تنس>|تاقف

 اح نه 31 انوص ىيعمسأف

 اهعأفو حير تدج 0
 كر

 نارين ءاشحالاو لقا 3 خا د ا ا ا ا

 اناحشأ كف'انع راض ديزي

 اناحير ناحبرلا سى ضق نمتنكاو أ
 ا تلك هك قا نحو
 اادك هيفخنال مهب ودعت

 (انايصع سمعا يف ىل قالا كال
 ابرط تنثنا مث اهدوع تك

 مهلك هللأ قلح عوطأ كم ( دا ا ا



 انال وأ ناسحالاب كنا تابف * اندم نيزآب امرطأ تلقف
 انافك.أ كاقلا نالنق ىلتددعا * ىناتقي بلا نا رعأ 0
 اناولا قينلا كب وروزتلا يل + تامرا وما وص ترق دل
 (اناحأ ردغلا لهأ لتقي هللاو.* هتدوم تءادن٠ هللا لقال )

 را تاورعا (ينربخأ) ًاديدش ارورس اهب رسو رانيد ىنلأب اهديس هيلادعبف اهلا تايبالاب هجوو
 قدح لاق زمانا دلتا ولا فرعا نر لع ينادح لاق ليلع نب يلا ينثدح لاق ىركسملا
 1 يناررعا لخد لاق ةرمصبلاب عماجلا مدملا يف ارق ناك يذلا يردجالا ا هللا دبع 7

 يعاشل>را ولاقف لح راانميفار ءالا لاقف ءارعشلا ةزب هيلعوهدنعراشبو ىموددلا نو ةأزحم

 تكسو راش بضفغق رعشللو ىلاودلل امو ىار ءالا لاقف ىلوه لب اولاق نع ماوه يلوعأ لقف

 لوس راشد اشن اف ذاعم باي تّئشام لق لاق رو : ابأاي نذأتأ يل لاق مث ةينه
 راو لكل رع ”قادالو 2 ىلع 0 0

 راخفلاب 0 نيح 0 و

 راقعلا ىلع ماركلا تمدانو

2# 

 * ازذ يرءلادعب د

 راس> نم كءسحر ار>الاىب د عارو ةيعار نراي رذاش

 راطالا غلو يف بلكلا تكرش .# حارق ىلا تئمظ اذا تنكو
 رافديص مزاكملا كي فيو * ىلاوملا سك ةبطخب عبرت

 رافقلا دللاب ناضلا 00 # ايسإلل لامشلا حدّشو

 ران رح فق تاغ ل #2 انيلع ساد انيب كل فاقم

 رابكلا ١ #2 بتلكو را نيد كرشنو

 نب دما ( يتربخأ) تالاثم الو كسفن رشأأ اذه تدك تنافبهللا كحق قارعالل ةارخ |

 بجحاحلاهللاقف ناهلس نب دمح باب راشب ريض> لاق يثاب رلان ع يزتعلا ىنثدح لاق قتلا سايعلا

 لو 1 |[ اذه كلوق ءارو 0 انأ يفا بجاحلا هل لاف ةيلب ىلع الا نوكال ريصلا نا لاَكف ريض

 ر

 لاق لاق مالس نب د# نع يثدملا بوب اما ءاندخ لآق عكو ( ينريخأ ) لخداف مقف هل 20

 ةماعلا دا تل بهذي 1 هللا نأ هخزامي اقيدص 5 راشيا ةيطع نب لاله وهو يئارلا لاله

 هل لاق مث ءالقثلا نم كلاثمأالو كارأال نأ لاق اذهامو لاق ضي رعلا ليوطلا لاق كض وعاف 7

 ترصو تبن مث انامز ريما: قرت تنك كنا لاق من لاق اهب كصخأ ةحيصن يف ينديطتأ لالهاي

 لقثتسي لاله ناكو مالس نب دمحم لاق ضفرلا نم كلريخ هللاو يه ريما ةقرس ىلا دعف ايضفار

 راسشإ لوقي هيفو

 لاقثلا نم .ناركسع .ىلو-و-© يهمسو يرصب ىل في فكو

 لام -لوضف ىلع مط ناك * يدنعو ينركسد لوح ادوعق

 0 د لالا
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 لاله. نم لقثأ سانلا ا * لاله 2 تساف اذا

 اراشب بطاخ يذلان أر كذفةثئاعنبا ن ء ليعم-انب يسع دعنع ريكا اذ ىعازرلا فاد 5 525

 نءاايدل لامك ةبايسنب لاق 1 نم هل لاق زو دما باوحلاب راش ةياحأ اماف ةبايس 6 ةيطاخما 5

 ءزيَعو 00 نادمم يندحو ) بوبا كاق-) ةئنالاب مم ناكو لاق سرتفاام دسالا كن ول ةبامس

 هباحأن أ دهشأ لاق كن نءالاقف اذه ع نه هعم لجرل لاق موق هعمو هن ١ راشنإ نأ نبا اولاق

 ةيفاع ىنناد> لاق ينأى ثدح لاق ىلع نب دل ( 0 )لاعأ مطتسبالاق 0 2 لاق لاذنا

 قاخ هعم سلو هدحو هبأب ىلع سااح وهو 0 راشدب ترص 0 لالخ ناهد ىنأ نع بيش نا

 ىلا يفت 0 دحا هدئع سلو هننار اماق جراو حاش هي هش قط همادقو م بعلنإ ةرمدخ --

 0 فر هلم لوانمال يدي تدد“ يت> فاكوهو الياق اللف ت 0 هبدي نيبام قر 9

 سحلانيأف قد أي لاقف ىمعأ ناآلا تنأ ةلعا اغلا ناب كدي هلل ' عطق تاَقف مرد داك ةيرض يدي هب

 000000070 كون درب ى داع يئدح نات ىزتلا ينثدح لاق ىلع نب يحي ( ينربخأ )

 0 هنق سلج نساحجمو نادربلا همس ةادغلاب هيف 0 ا نامل ةراد يف راثدا ناكل

 تيط ند ّك خبطاو يباب ىلع كا همالغأ لاقو تل مود تاذ حبصأف قفا 0

 قدي نمرظن | مالغاب كحيو لاقف افينع اعرق بابلا عرق ذا كلذكل هناف لاق يذدن فاو يعامط

 * نَح ارم نط لوقت نأ نلأي بابل سمح ةودن هل لاقف.مالغلا رظاف لاق ةطرسثلا قد بابلا
 نم ةدحاو تلاآتف لاق هدب تااح ف هناثف ف ىندم دينلا ىلا نرظن ن :لخد اماف نولخدا لاو

 افرح « كل د ل تااقو لسعو بيبز وه ىرذالا تلاقو رمح ع

 وه نكلعام نم هول 3 ةعاس نكست لاق يبارش نم نبرشت و يءاعط نم ندعطت وأ

 راشدب ف:هو هباعف يرصاا نسحلا كلذ غلب هرعش نذخو هبارش نه نبرشاو هماعط نلكف أ

 لاقف سقلا يرصبلا نسحلا ىمسي راشبناكو كلذ هغانف

 0 يلع قفل 0 0 ال

 و و * ةميطل رطع نركا ١
2-0 2 

 0 ا و * اهففح نعءلط امل

 امن ن نوأبام ثلقن ت # ودل يروق ىلامت

 اس.طمويلاانع نسمطت * اقراطلا نو. عل تل

 4 0-0 فراس ن نيصأف

 ىرتعلا يتثدح لاق ( ىح انربخأ ) ورم نع رضنلاب لهر هنو جملا ىحي تايبالا هذه يف َىَع
 تاذ درب نب راشب رمش يوري ناكو ىيلفوللا دمحم نب رفعج يندح لاق دمحم نب ىلع انثدح لاق



 ١ ل

 ( نحيي لج كا خا

 0 عيرطتا ةيراجاي تلقف حبصلا عم ينا عر عراش الا 0 لاق ينئدخ موبي

 هل يف تلق مث يبارضأ الو يلاكشا نم وهام تلقف رانيد نب كلام اذه تلاقو يلإ ت هب-رف

 0-5 الإ يدنع نكي يلفممئاسنببيشتو سانلا ضارمعأ متشنأ ذاعم ابأي لاقف لذدف

 هرايف تلقو ينع جرع دوعأال تاقو

 هنامالع كلام ادغ

 ئشحلا مضها دوح لوانن

 هيلاذع تدعا كلبقف د أمح ّق موللا عد تاقف

 هيلاللا اط لوقت ةادغ * اهرس م,.تكال يناو

 هيلاح ةرطعم تنكو #* ةبولسم كلام ةديبع #*

 هيلاحيع علا 00 * ينإ ةيقر ىلع تااقف

 هيلاوحا سانلا باحاواو د هب واتس مدع نسلم

 دبع ينثدح لاق يدزالا دمم نب عذي ءهسلا ىتادح لاق يزتعلا انثدح لاق ىلع نب يحن ( ا (

 ةمطاف اط لات, ةيراح قشع هنا راشب ءدب لوأ ناك لاق ىلكلا نب ماشه نع مهلا 2

 لوشإ 1 موف يف 3 00 هرمصلا بهذو 535 ناكو

 ا هزاع تا ني

 رصبلاف 5 0 عا يتمأ نم ةمطف تبجي

 0 يذقن ةواخ ف انلع * اتمأ ان ه4ةمئعم ىنيعدف

 رع جولان ودك اهاريعاو هه رس 3 تل كلا
 رطق لحيكلا 00 35 د هيي 5 ين ان

 نييتعو" نادر نب دلاخ يف ميسا ل

 راوس ءانبأ نم 0 مزاح نب كل ما نع ىنأ ينئدح لاق 2

 0 ىل دبال يلكعلا ىل لاقف مركب >و رصقلا لط يف ناثس نحن اذ شاول هللا دبع نبأ

 هنم ىلخا تت هو ف هدحأال ينإ لاَقف هل كضرىعو كسفد ضرءتال :هم كحنو تاقؤ راثشدب ثبعأ

 ينوعدبو تكمل يذلا اذ مه نم لاَقف راشبإب لاقف هنم ايدو ةيحات تفوف لاق 2

 امو اك كتذلوام د تسع مآ (رعأ كتذلء ا رشللا نع تنأ يفربخأف انأ نم كل
 كس نأ ىف اجلا 0 7 رظنال ةعاسلرصب يف كل ح يا كد ىلا .

 كلسر ىلع هل لاقف 1 احا اماااذع و , فواناق كردف قزعو قانا لك

 تنأ يبأب بعذأ "يال !لاق ىل لوقت نال و >فلا عيدي ىلاخو لكع ن ل

 لاق مجنملا يحن نب : ىلع نب نوره قدح لاق نهد هن يحال



 (*و)

 سهدلا دق يف نومسي راوزلا ناك لاق يمربلا دلاخ نب سابعلا يتثدح لاق يدهم نب لع يدح

 ميركلا ردق عفراو ريا بالطل هليقتسا مسإ هللاو اذه دلاخ لاقف لا وسلا كمرب ن دلاخ ماي 1

 نيج هلعل ٠ نهود معنلا ءانب ّ ر ارحالاو كا الأ مهف نال نيلمّؤملا ءالؤه لاثمأ هبا يمس نو

 كلذب هحدع را لاَقف راوزلا مههسأ اخ 5ك ايدا لأ دصق#» ١ نم

 رتشماو فر م ل دحش 3 كمرب ودح هلدق ق دلاغ [د

 لِئلَد هيف مادعالا ىل رع لطفلي © هلق ن 0 لام.الا وود ناكو

 لا ىف مالكلا اذبع دلاخ ماكت يتلا عا يف 1 ما يف 0 1 ه راثب لاقو ( لآق )

 لاق هن ورهإم نب مساقلا نب دمج ىنادح لاق 0 ) 0 ( مرد فلا تدب لكل ل راوزاا

 لاف تدب هلام رطل 0 ترقب موب تاذ رام قمن لاق بهو نب بصاع ليش وبأ ينثدح

 مكي تنافر كرع ألا 8 اقشالتاف راحرأ ماقام

 مين هب صو نه تسا قلاَك قرع 3 رحخالا هل وك كَ غلب ا1 ه 5 ءاحمطأب املسآ درب مو لاق

 هدعناف كحيو شا هل لاقفهللإ ذا لع خ منست تساّيف لاقف 00 هيلع - هشادص ناك تاون نإ

 الا اذده ىلع كلمح * يش يأ كودعو كشدص نيب قرف كدنع اق هللا ةنعل كاع هل لاقف تملا

 هللاو تقدص لاق كردعاف م ملا لع كتفاف تليرلو كابعأو كحضفو كا2 يذلا رامح تسا يف تاق

 تمل 0 ار طخ الو نمت سا يف نم اف لوقأ ت ازام نكلو هلك اذه ىف

 تمل نح ىللعالو كيلع هللأ مسالا اللؤ كحد اع مالاس ل باود اذه ناك اذا مكس هل لاَقف هنقزرو

 | لاق نيسحلا نب ىسع ) ار 0 كل 6 هنادرب قمصيو كدعضا راش لعحو كيلع

 00 سانلا كياهع ل يرد ام واين ل ةأسمأ ت تااق لاق هم نع لولا 0 1 ىلع

 نت رمح اندح لاق يلهملا رين نب بح ( ىريخأ ) دسألا باهي هن د نم 0 راشب اط

 ا هيف هحئادم ضد هدشناف مسمن ةقع ىلع ناش لد لاق ل نإ 3 12 لاق

 لع يع قأ مث غرف نأ ىلا هلاقام نحتس لع>و راش هعمسف هب هحدمي از زحر هدشني ةبؤر نب

 دو كم رجترأ هللاو انا ادهلاق يلأ راشب هللاقف ذ ذاعم أي ت ذأ ةمرجال زارط ادع لاق راشإ

 نا قيل يفا هللاو ورح رإ اد بدرغلا باب 2 اندق ىلاو ةللاوانأ ةيقع هل لاف كدجو كيبأ

 نإ عاش نا عاخ 0 يل فت ا قعلاَقف لآ كر ويصدر راشب لاقف مولع هد

 جرخ ا "ايوطت مح روطو سدرلا مع هللا بهذأ نذلا تدبلال ا ند اذا 3 اغيب هللا عاش

 هنزو>ر اهدشن ًافةبؤر نب ةبقع هدنعو لسع 2 هم 2غ لعادغ دغ نم ناكاملف 5-0 ةيقع هدنع نه

 اهف هحدم يتلا

 يدم ام 1 ب هللا * دخصلا تاذب ىلا للطاب

 كتتع الإ ةنبا ع نقش دعر ترَعَو دعر نم تنس> ا



 يدعو ار دا قاوم
 دخ نع تاح ودحب تدص

 دهع ن٠ هلاقس اهب يدبع

 ده> ين ىوطادهج نم نحف
 يي رشه عدلا

 دحس هناحر يجضلا ىقا

 دجب يمد نهاظح قفاو

 ديعال اضعلاو يجاب ا

 ٠ كيفك بفضالاو

 دلح نم ةعمقر يف ه:ة>

 دعا 3

 دقفلا ديقف ريغ ىغم يح

 زل 1 تيجو 2

 درلا ىزوالثلا كرتفم

 دولا يع كل ىم :ناكام

 دنسلا  تاكيع نا هلن
 دعم يف كمايأ هلل 5
 نحل دع ةيسلا ىذا
 درسلا ديدحاو تاقهراا

 يدكتال اهب ىدك أ املا اذا
 يدوي هلال كنا مكح نباو

 دعملا ةئدتب هتيح

 يداو اع نهر 58

 لاكو را 0

 دقنملا جرزلا تح

 ديزل - نقلا - حرت
0 

 دعو ىف و ع و تاع

 ديمحو طلت نم! يهارو
 نيا رقتكالا رو تقاوفا

 يدحي الكب كاذ نم تلدب

 دخلا تويت 211 لها دام
 درلا لثم فامال سيلو

 دمملا لمدلك بحاصو

 درولا موب لثم هم 8

 يدهزن٠ىتيغرام يرد امو

 2 ثيل باب حاتفم

 ل 11 كاش قال معا
 درولا خر 00 ءانن مث

 ريدم ككاو زلط ندلاف
 دع ريغ ناطحق ينب فو

 ديطا (ضرأ تعدوا هلثمو

 درخلا تادعدملا تانرقملاو

 يد ًاروماو (نَمأ ب
 دعرلإ توص عجبا , 9

 ديفللا ليش ١١ ناد

 دملا ميرك جان يذ برو

 دصقلا ليدس نع فاحكتا #* درب
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 ظداحلاهفدازو 0 2 اذهيعا رجلا د ا ركذو هلا د دعإ فهن

 ةحيقلا ةلباقملاوذمهإب اقف هن رسشعوهرمضحم راش لجأ دقو ةبؤر نب ةءقع دا ءوس ىلا رظناف لاق

 تام تم اذا رعشلا ناهذ ان ار ءشإ هرخاف دقو هل لاق هنال هب هللا قاخ ملع أ ا

 اذه ريغ ريخ الو دحاو تيب هل فرعيام هل لاق م ناكف كدعب هيورب نه دحوب من كعم كرد

 لاق دمحم نب مشاه ( ىنريذا ) هبدا ءوسو هطوقسو هفخس ىلع لادلا هنع رانخالا حيبقلا ربخلا

 نهد ان 2 اه لاش ة 7-5 ل 10 ناك لاق ةدسع زها امدح لاق ذامد ناس و[ ان



 اف راش 0 اهجوز عم نامع ىلا ةرصبلا نع تحرفن ةديبع

 بونح تهم نأ بلقل ينشأو 4: تل رحاذا ل لام ريحات ىو

 نيح اه . الا كاذ امو

 ببل نيلذاعلا يف امو اهافس * يننولذعيذا لاذعلا نم يريذع

 بولق نيقشاعال لهو تلقف * وعر كل ترض نورت

 بررغ عييملا يف ينك بكم * ينناف سولملا موقلا /قطن اذا
 راشد ىلا ققعشلا وبا ءاَج لاق راصنالا نم لحر ىنبدح ل لاق دامد ينثدح لاق مشاه ( ينربخأ )

 0 كلو كشر ”ىع ىدنعام هللاو زاثب هل لاف. "ىث 52 ا نأ ل تاعو يذلا كارت

 ةنامدمخب هل سمأف ءانثو ركش هلو ىعاش وه لاقو قمقمشلا ابأ هل رك ذف هعم ماقف ملسم نب ةبقع ىلا
 راشب هل لاقذ مثرد

 بنط ةدع نم اهفو انش يهل

 رمل نول ا 8 يذلا برعلا حارات
 ريقف ايندلا يف ناكام * ارخا كلث» ناكوا

 (ينريخأ )كدضاإ راشب لعحف ذاعم انأأ كانعشتو انتعفن قوقمشلا 3 هللاقف مهرد قلاع اشيل سصعأف

 يئاطلا نيكسم وبأ ع نبا ر ند لق ور ,مم نب مساقلا نب دمحم انثدح لاق ىلع, نسحلا

 .املف قوقشلاو ةلابز نيب ىذلا مضرلاب هانلبقتساف روص:ملا جح لاق نصح نب رحز ىنئثدح لاق

 ناعشلا تلصف اننب هاف ا[ كو و دنقلا كدي رف ةرجاطا تقو يف لجر قوقشلا نم ل>ر

 داك ناموا ريما لو اناقث هذه ىجاهل تدعو ا ًاّتب لئاق ينالاقف هننع نيب كحضذت
 هباظعلا رهظاهرهظ عطقي * ىنيج اط تبصن ةرجادو

 لاَقف ىمعالا راشن رديف

 هباظعاو .رصقأو يد ىلع ه# يممدضافن صواقلا 0

 هللاو اهنعن راشب لاقف ةب1لا-تلعفام كلذ دعب راشدل تلقف هلا اممفدف كد وهو ةجلا عزت

 00 م5 مدل للخ ى نما اي لاك يركملا شاملا نب دح] (قرخأ) زايد ةءامعإرأب

 تا نشا نسا نا نحنا امو نس : نيروبي

 نأ شابع نب نمحرلا دنع نب لضفلا نب سابعلا نب نمحر لا دبع ىنتتدح لاق قفونلا دمت نب ىلع

 نب مهاربا جرخ مث ًاريثك اناشغي ناكف يتوخأ ىلاو ىلا ًاعطقنم راشب ناك لاق هيبأ نع ةعسر

 000 0 0 3 0 هللادبع

 1 3 ل 1 ا ديلا ان ربطا نا

 هيلاوم بح نء رخالا متخلا بحا



 يع

 لوقي يذلا نم ذاعم ابأب تح مث هرعش هداشنا ضعب يف ذخأو ىني ضرعأف
 لمتخا مظعال ركسلا بصق * بصق نه تقلخ ىملس نا

 لصللا ميريلع كسملا بلغ * الصب ممم تندأ اذاو

 تح مث ةعاس هتكرتف اهب انريعي وف ةنادحلا يف اهب ثيدن انك ءاشا" عرقي ىذلا نم حاصو بضفف

 0 5 2 انأاي هب

 ءانغ هبفو دع د ا ئى اع ىتأ ا اذه ل نع كحيو لاقف

 كيوض

 جوز نع تام ماللس كيلع ان اطلقف ءاسناا نيب امتح ناف

 جهوت كيلع ينازحأ نكلو * ةفيا>كنم عمدلايفامو تيكب
 هذه لاق هنأ ركذف ةيورومن | طخوملا هاذه تدحوو لسولاب نر مال نب تال انغلا

 تحرذخ و تحوز 6 ميكاب لاَش "ااثام اهلا ناكو هسا ىذغأ 0 اما يف ي ةديصقلا

 تدشنأ ىعاشلا ريضتلا وبأ لاق متاح وبأ ىنثدح لاقىناركلاى دح لاقيمع ( ينربخأ) ةرصيلا نع

 اذاةئيفلا دعب ةنيفلا يف(1)ك عي "يش اذه مأ تش الك اذه كرعش كعمأ يللاقف ىل ةديصق ازاشب

 ابأ ينتيياح كلعل هل تلقف ىعاش كناف لق 1 لاقف هتدرأ اك '.ىنئحم رعش اذه لب تاقف هل تاذعت
 نع يناركلا انثتح لاق ع ير ار كاذن .ىلع نوهأ هللا كاَعأ تنالاقف ىل تمحو ذأ

 لجر هانأف يمعالاراشب دنع تنك لاق ةلهاب نم لجحر نع يدانزلا سابع نب سابع ن نع يرمتلا

 ىلهابا, راشب لاقفمويلا كوعدن ةيفاعيف لاق يتابا فيك لاقو هدنع ةيراح يح نع هلق هلك

 اراك ةيرابلا عم انبرسشف ذيبنل 'يج مئانكأف يرس شرفو فظن لزنم ملا انثحف انب ضبا

 هذي نم اهدي تلسراف اهلمقيل املا 0 نحف ف راص املؤ راشب كدب 0 تعا فارصنالا

 لوقا وا حرب الو اذ تبن ؛ ذأ لاَقف تا ابان كلام لاقف وحلا جرخو ةصرعلا يف لوح لعدف

 لاقفا رعش

 1 نام للا رفغتسساو * تالا نع لاا

 ره نم ناك و ليم هتح ام هللاو هللاوو

 قسم هللأ يبد ءو * اناا مالاو »*#

 يسلق يف هللا 1 الف #* ةلبق ىلع اريخ لان نش
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 0ك هنع اه ا مثرد 3 0 ا ةيقع كلملا 0 ع دمدلا تاب ىلا لاا »*

 ياسا 6 ةبقع باب 0 00-5 نا راش همالغ رماف مايا 2

 1 ن# حزأف مع دعولاو د ند ىنتدنمام لازام

 يدا فارع 06 مل نا

 راشي ىلا تامح له لاَقف نامر قلاب 6 2 راش تالعف ن 0 هذه لاقف كلذ ىار 0 ةيقع 6 رح 5 6

 2 ول اهم . لاو 31 ترسحأام

 عت ت12 لاق ةامد نانعدأ انمدح لاق م (يقر ا هتقو ناب ا ٠ 5 ةعاسلا هيلا اهامحاو

 ءاسن راتمسسا كلذ لوا ناك لاق ءاسنلا 1

 نحل 0 يثام رانيد نب كلامو رك الاانا دعو 00 0 2

 نإ لو ءاطع 0 لصاو ناكو هناظعي الاز امو ىمحالا اذه راكا ند قسفلا ىلا م

 نم هربخ يمنا و كلذرتك املف دحلملا ىمعالا اذط تاءلكل اهاوغاو ناطيشلا لئابح عدخا نم

 وق
 ص

 مهرد فالآ ةرشع در لا اهاحأ ادغو نوقةيض»:ن

 د ل جامو ةرشلا

 يدهملاناكو بيشتلا لوقوءاسنلا 2 نع هامهب ه>دمام يدوملا 0 آو ىدبهملاىلا ةريثك هوجو

 ليو ريثك ر ءٌُْش نه يفناعملا هذه يف غابأ اذه نمش 0 مو لاق ةريغ ىانلا ا 0

 فرع اه لإ كلت 6 5 0 لاَقف ةقيطلا كلتو رد 5 سقو مازح نب ةولرعو

 لوق عسل ل 5 0-9 ىف ديرب امو لوقرام نيماع ىف م ىد كاننلا براق راش ولا ه4 داير 1

 لجرلا الا اهل مهال يتلا ةاتفلاو ةلرعلا اولا تكف 7 اق يف رؤي الف راشب

0 

 هلوق دشنأ من

 0 00 د رح

 ربا 0 عاش دق ل زك لاق ال كلك قدا أك

 رذع مش دنع هيف ّ ا 0

 ينمال دق

 ذاو تاق

 رح قلناه يلع اداه
 كراذتعاام عاش

 أورظن مهويع يف مسا ول * |

 هبزوذ>ؤيو ىدحو قشعا
 امجحتاب فالخا اجاب

 هب تفاكى ذلا بحل وأ احح

 الو كاذ لالخ يف ةل- وأ

 اهو اهعارذ يف ةضع وأ
 يدب اهطرص نود ةسمل 1

 نر دمار قافكلاو
 اقو كا رءالفكلات خ رتساو

 ا دلك ا

 قاضاح كنع مويلا تباغ دق

 ٌرَرْخا تخوف ور كلك

 رحطلا ىوولايفمال ىذلاىفإ

 رظنلاو ثيدحلا هنءو ىم

 1 ألا ل لي اذا أ
 نااثاودع ما عارذا قود
 رتلا هنود لاح دق باللاو

 رملا الع دقو قلر صم ,

 ردحتم عمدلاو ينع 0

 نا لزاغم يرو تم

 رصتني كيف كنم ىلإ هللاو



 ةيزؤيتل ضني وع 0 يصنم »# يداومل

 تللا ةيايشم< نيب

 يعرض ىردقف ىلذخ براي
 هذخرف .يدضعم ىلا 2

 بيغ 0 0 يح

 اني توسل هلل عبق
 قادر اداب

 هبت تبا يذلا ىتخ |تنكدق

 كساب كاذ دي ايل حلق

 نكس هناه اح قسم نم

 ردنتقم قاطيام ةوق وذ

 رالإ اك تار كاد

 رفظلا رواسملا تناف ىهذاف

 98 اذكنم عاشنا كفك ءأ

 ريتعات كوقأ اذاكف" كلم

 ري بر# يبا سأبال

 نفط هلاك قالا ف ناك نا .« - رفظ انط هع اكل 1

 امو نجر كلف ةديخ وار ىل لاك ذاع لاو حملا نيليو بولقلا ليت رعشلا اذه لثم هل لاق مث

 ككاو مشتحم ريغ لاقف لداملا مالغلا كح تعم هع عمالا دحملا يف راشبل

 نب دم 0 ناد قد لاق ىردلا اج لاق م 5 د نيحفت نكلو)ا

 هّشرط ىلع فقوفهلطمو هدعوف هحدتماف سرافب وهو 90 00 ىلع راشب درو لاق جاحألا

 م هتلغب ماحلب لح دحسملا ديريوهو

 اهشاشر اطراو اقرب انل تءاضا #* ةباحس امون كنه ائيلع تلظا

 اهشاطع يوريذ 1 ءغالو * عماط 0 0 اهءيغ الف

 ١ هللا ءاش نأ كلبت يتح ةباح لا فرص ا مردفالا هر 0 هتلغب سيخ

 لع ينثدح لاق ليلع نب ندسحلا ام دخل لإ يلع نب ى
 0 نع ىو

 راشيل لاقف ةنا>ملا يف اراشب مقذلنا عا عاقعقلا نب دع_س هل لاش انم لحر ناك لاق يئاطلا دايز نبا

 ليعمسأ يي ده لاق يقاطلا ب

 5 كلذ 0 ةحح ان جحع نأ كل ل م اف ةقدنزلا لل ىانلا اناسن دق ا ا كحنو همداثإ وهو

 خسرف ةناعالث ذاعم انأإ كحنو هل لاق ةرارزب ام املف اكرو المو 0 ارياف 1700 من لاق

 كلَ 0 تر ةيسداةلا 1 ا لف اذاف اهف 8 ةرارز دذ ىلا مب 7 امم 3

 ل نيعحار ا 0 كل املف 0 0 نايردمت 5 اق ةرارز 0 الاف تلال

 جحلا ناكو # انحح> اراشبو 11 ملا

 هرارز ىلا قيرطلا ان لاش # دعب رفس ىلاط انجرح

 هراحتلا ريخ نم

0 

 راسا ا اوريو اول دك ا

 ىاشلار طم نار مع نب دم يندح ل لاقىروندلا مساقلانب دمحم يف :"دح لاق يلعنإ ىَد نر

 ةارولادو#ث ىنثد> لاق يىضلا ناسحلا نبدمم ينئدحلاق

 مثلابفهتأوس ن ءاتحت كيل 50 افهماعط ىلا انعدب مقديدب ن نيب ةعوضوم 7 نذأف

 أراشب ام 1 نيذر نبدواد ينثد> لاق ىف

 تاهل كو
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 انلق امو لقاها 5 أ ءاشأ كنماَتي ار دقو انذاتسأ تن ااناقف هن« انوندف لصي فرصعلاو روظلا ترضح
 20 311 اوك اينأ درا مولو اولكأتنأ مكل تنذأ اهنا لاقفهيلا انعدت مف كيدي نيب ماعطلاو اناخد

 0 000 0 000 توم دوش ادام م 0

 راشب باحأ 0 ع ل 2 5-5 ينثدح لاق 2 0 ) هلجح 9 نع 1

 00 لهراظنل ابار هبا لوح ل اعحق ا ركع و هوس اذا[ 3 لاق

 - كلمتنا لجحر راثشب ىلا لق لاق يزامر 1 نح تو أ وبأ انربخأ لاق يحي ( انريخأ ) هلاحي

 ذاعمابأاي لاقف علا[ طرض مْ 1 لاف 0 طرض , 2 4 تتةلفأ اهنأ لجر ل ص ةط رمح هيلع

 دشنأو لاق ير يتح قدصت الف لاف اك كم ل لاق تعمس م أ تيأرأ هم لاق اذهام

 هلقتتسا لجر ىف راشبل بويأ وبا
 نازملا ةفك يف اك نر اك نآو ىيلطا لهي ار

 تا 2117 كود تلح 2 نعرإ ةنامالا لمحأل تك
 ضيا هيف لاقو

 هياريح كلعام لكو * اعم ىضرعو ىلام يفكل له

 هلام الو هللأ كدرال د يوتايام دعبأ ىلا بهذا

 ناررع نبدمح ينادح لاق ليحل مهاربإ 0 دم“ ينئدح لاق قارولا نيسحلا نب يدع ) 0 (

 يمحالا راشب لوق ديزي نب دياولا اندشنا لاق ىضخلا

 دور هد نيرا ان ينارش امص ناقاسلا | ع

 دور ل باضر نم ةبرش »* او ناو امظلا يفاد نا

 دوربلايشو يثولاك ثيدحو # يحاقالا 05 كتم اطو

 1101 ب ع فام سماوماو تر
 ديدح لك نيلي ىلادلاو * لال دعب كاقلن تلاق مث

 ديدان اف - نك اننا رفز * يدنعوياقل ن 00

 000 ادانطلو ىو وزق يلس قبو نم ذه ي ماك جا زع ىل نه لاقو دلولا برطف لاق

 دعس ينأ نب هللا دبع انثدح لاق .ىمع را راق كاذ انساه نأ لاقو هعمدب 0 1

 راشدل اسلح ناكو 0 0 للا دبع ىنندح لاق ىوافطلا ناملس نب د 32 0 ينثدح لاق

 اهفداصي 0 ةئيسنب اناس هنم بلطي امون هيا ثعف راشيل ًاقدص ناك ديزا أ ينكيراح ان ناك لاق

 : هودعم لاَقف هدنع

 ردقلا ةليل ينيفز # ديزاا نإ الا

 رهشلاة مرح ينرع كلا ىلاعت عربلو
 اهروظ يف نكو:اهلقف رعشلا لوقي نم ديز وبا نكي ملو هيلا اهب ثعبو ةعقر يف اهتكو
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 رذع مكلذ يف هل * ديز انآ نأ الا
 الا اه. قاض دقو: *. ناشي. ..مأ هتنا

 ريصلا هدعاس امو * اهعماا,”أوف
 رب طئاخلا حطني لع هل ةهابنال لجحرل ةضرعت ىلع مدنو بضغ راشب ىلع تئرق املف لاق
 0 ةيورهمنب انثدح لاق ىمح ( رح ( ًادهأ اذهلثم ةلذس ءاحط تضرعتنال لاق مث ًاظيغ

 | ةينغم ةيراح هيلع تضرع دقو ىدوملا ىلع راثب لخد لاق ىدهملا ريزو هللا دع نأ 1 ضعل

 لاَتذ 26 * امفص يف لق راشيل لاقو هب رطأف اهءانغ عمسف

 ديعص نطب قس ملتقرب اذا * ةلبخم اهف نيعلل ة كارز

 دوقعو رقبع يف اهرب 0-08 يفلإقعرورسا ١١ تال ملا نم
 دويص بواقلل توصب نيعأ ع ليم ف ارحاس اناس 2
 دوما ركل نييتحمو ًأراسم 2 كك نك انبي هب تع

 لخد لاق نو نب ىحب ينثدح ناندع بأ لاق لاق يندملا بوي |: كح اقل ]ص 52
 هف هلوق هدشن اف لس نب ةبقع ىلع اموب راش

 روض

 ءاقل يكرمو ءاطع يف #* لس نب دا ودعا هدلا اغا

 ءاطعلا ععط ذلي نكلو ف #* وكلا الو ءاحرال كيطعي سل'
 ءازكلا لوطي نمو يلا دخل ةرحا اريطلا كمة
 ءانطلاو | 1 ىوضعرفقل الو مقالا حفص ىلاأال
 ءازللا لط تحن راث اذاو + امقم مالسلا ةبقع ىلعف

 نموهوذاذرل رضسلا ف قطف لمر فيفخ تايبالا هذه يفو مهرد فالا ةرشعب هلصوو

 لاق ى ركسملا سابعلا نب ديك ( رح مههاذمو ءامدقلاب هيف هبشت امو اهرودصو هتعنص نا
 ىلع نسحلا هب ل 9 21 ءدالخ نب هج عا لع يزنملا ليلغ نب نسحلا انثدح
 نشأت 0 يمصأالا نع هالخ نإ دا لك رح لاك هيد رك مساقلا نب دم انئدح لاق
 نالوقي مث مظعتلا ةياغإ هيلع ن ان ا 0 رمح ألا افلخو ءالعلا نب ورمح يبأ نم
 روظلا تقو 8 د ناعس ا وتم هع ناتو هنالاسو اهدشنيو اهريختف تندحأ اما ذامم اناا
 مكماب يتلا يه لاق ةينقب يسم يفاهت 3 يتلا ةديصقلا هذهام هل الاقف اموب هاينأف هنع ناذرصني مث
 2 يرعب رصانتي املس نأ يغلب من لاقف بيرغلا نم اهف ترثك أ كلا اننأب الاق
 اهدعناف اهاندشن ا الاق هف رع الام هيلع

 ريكشا يف حاحتأآ كاذ نا * ريجطا لبق يبحاص 1
 * ريكتلا يف حاجتلاف اركب * حاحنلا كاذ نا ناكم ذاعم انأاي تلق ول فلخ-هل لاقف اهله غرف قح

 نويودبلا بارعالا لوقي اك حاجسنلا كاذ نا تلقف ةيشحو ةيبارعا ان راشب لاقف نسحأ ناك



 3 لحد الو مالكلا كلذ 4م هلا و نيدلوملا م هاذه ناك حاحيتلاف 0 كف ولو

 اأ اب كدلو ةيالع ناك ول هحزاع ور< يبأ نب فلخ هللاقو هينيع نيب ليقف فاخ ماقف ةديصقلا

 الا اق ا ترق هني راعي دق ىلوم كتكلو تأ لبق اك تامتا ناعم
 ريراوق نم يبرعهناف * هتبن تكرحاذاورمعب قئرأ

7 
 اا

 نإ بيح ربخلا اذه 0017 راو 20 يف ردفب ورم وبأ ناكو لاق ذاتماأب ايتعفا هل لاقف
 مشاه(ينربخأ )بي رقلاهبجسي املسنا هيف لاقو هو ركذف ةديبع ينأ نع ةبش نب رمع نع رصن
 فاخ يل لاق لاق مالش نب د.حم انةدح لاق ةنين ليعمسا نب يسع انثدح لاقىعازلا دمحم نبا

 هرعش ةدوجو هباوج ةعرسو هنايب او رك دوافع ىل ورك دق ها 00 راس تكا

 1” ةطاط لي 5 0 اقف ىدنع دومحلاب نكي لأ ع ينودشناف 5 0-6

 تفقوفاذهمب ىلاس نم هللا نءل تاقف ةثحملا مع راظنملا حبق 0 هتبأ رفهباب ىلع سلاح وهو هينا

 عضوو ناماس نب دم 0 دنع كسان الفنا لاقف لج رهءاح ذأ كلذك انا امدنف الب وط 0

 ددري ]ف هناغ 6 ءاحوتسلجو هدنعلخرلا ساحو قرطأف خا لاق لعف دقوا لاقف كن.

 داو 0 انك ىح ةعاس الا ثملي من او 307 دقوهللا نورظنإ اولعشل م 56

 ريمأ يلع ل ريم الا دن ال ا تك

 زاويعما  ىبلكو ٍنيفتعملل 2 عساو يتسسبو ةقرحم ىران

 ردا هل دج ا تاكو © ىديلاوةحالا يف ةناهلا يلو
 ا اعلا مقل ىلع هلف * هديص اطخ اوهتاياح تثىع

 يذلاهّلل دما ىسفن ىف تلق ىتح ًادج ينبع ىفمظعو يدلج رعشقاو يصئارف هللاو تدعتراف لاق

 انثدح لاق يدهم نب ىلع ينثدح لاق ( ىحب نبىلعزب نوره باتك نم تن ) كرشنم يندعبا

 هيف لاقف كمرب نب دلاخ راشب حدم لاق دلاخ نب سامعاا

 ىدج م دنع ينغلا ناكن مل كامو * كمربن با ىلع يدح ادق يرمعا

 دعرلا عمباحلا رداك أ احامس * انردف هيتحأر ىرعشب تلح

 يللا ةئاركلا ةلاطفلاو كلا < ةهح وق رخا ددحلال هج اذا
 دملاب دملا رداتلا كو ارح * اههياتسيال موقلا يف منهل

 دملاورزلاكحاروا ادغام اذا * هلارث ليبس فالتمو ديفم

 دكلاىلعزونكلا تبتالوالاخ * هلهال م دما نادل اخأ
 د رال يراوعلا نا اهتناالو * ةدرتسم ةراع ف كو مط أك

 ع

 دلاخ سعأو مهرد كفاللا مخ ةداقو لكى هيطعي كلذ لبق ناكو مهرد فلا نيثالث دلاخ هاط زا

 افرام ردا دلاخ نا ٍيجحينبا لاقوديف سلجي ناك يذلاه لحي ردص يف ناتييلا ناذه 6ك نأ

 دل لاق دعس ىفأ ن نب رمينب هللادبع انثدحلاق قم ( قر ل ) نيّتبلا نيذهع لمعلا ىبأ هبإ

 لا اليخ افيفع ناكو جارخلا لامع نمسقلا علو ريزولا وبا ناك لاق نامع ب هللادع ل



 0 رلولا مرد فأأ ةلام هل نهوف لجر يف اءاحش اداوح ناكو هلاتلل 001
 © لاق كلذ تملع نبأ مو لاق نئاخ هلغلا نإ كار نأ نيم ولا ريسأ ايدل لاقف يدوملا
 لمع لكل لاق مث ”يدهملا كديذف مهرد ا بهوذ مهرد لا هله أ ىمقأ ناك لحرف

 دءر* يف راشب لوق تعمس امأ ةتكاش لع

 من مث ارم اطل هبنق * رومالاماظعكتمهداذا

1 

 مدياالا ءاما رقي الو <: ةتمذأ لك هان ألا قف
 هيف ةيهاتعلا يلا لوق تدوس اموأ

 كسوص
 الاموو اَساَيْسش كامات ه انآل ككتمت ايطملا نا
 الاَقث نءحر انب نع راذاو #* ةف ندروانبندرو اذاف

 ةيهاتعلا وبا هيف لوقي يذلا سيل وأ ةناب نب ورمع نع يطسولاب ليقث يناث مهاربال ءانغلا

 يسالج و يبخص ف كيررطال ينا # سادس مرقلا نبا ايو ءالعلا نبااي

 00( ىءانلاكتي 1 كح رمتيفلا 34 :ىلخز نم كاطع ان لق اذا

 نب دج ( يرخلأ ) ةلض اكدر .نل اتيقح نك د 4 ل 1 ل 0 نم لاق مث
 لوقبابفو اماععم ناكوءادوس ةيراح راشيل تناك لاق ىنذلا ركب وبا ىتنحلاف ناررلل

 نيل ىفو بيط ىفءاملك * ةقارب ءادوس ةداغو

 نورك اع رم < اطار ن5 من ل

 لجحر .لاق لاق ىمحربلا لي 0 لاقهيور ره نإ انتدحت لاق .ىلع نب نسحلا (ينربخأ )

 ءاطعقوف تناك ىاب هاناطع نا راشب لاقف دلت قوق لس ن رب ةيقعكحتادمنا راشبل

 هدف اناا هيلا كلا ل لك

 أرقفلا عطم ريشا ةّقع « لس نباكيرت نأ هللا 7

 ءاطعلا مط ذإي نكلو ف # ولا الوءاحزلل كيظعي س

 ءامركلا ' لزانم يشغتو * بحلا ثني ثيح ربطلا 0

 نبا بوش كاق وا ءررو هلا كلل در ءلاتحدم دق انا اهو راند فالا ةثالثب يل صأف

 نوره 59 0-0 ( اذه عدم ع مم ان 2 يان طع م ال وح امهتاوناب تاو دواد

 قءقمشلا ابا يطع راش 0 ناك لاق ىع نب لبعد نع ن

 لاف داعم انأاي 3 :آلا له ه] لاَ نس ع ىالت ضعب ف قدقاشلا 9 0 مرد ى ا ةنسلك ىف

 ع ص,شلا ىنأ نب هللأ دي عيد اضرأ ل

 للاثع ىئم عاف لاق 1 لاق ىئم حصفأ 3 هحزاع 0 هل لاقف 0 لاق ٍش 0 كحنو

 كتوم ينتو نا هللاقف كوتا الثل لاق كيطعأ مف لاق ال لاق ينم رعشاف لاق ال لاق سانلا

 يساراه دنع ىلاءءوس نماطاط يؤرو قلل



 ]آ : قءقمشلاوبأ لاقف كلادبام لقف من لاق وه اذكع ق.قمشلا وبأ هل لاقف
 هيناسأ هل لوقلا يف لو هينامم رعاشام اذا يا

 هسالع كل ل ف ةئلحدأ

 عفدم“ ين ئمتشي نا هللاودار أ لاقو اف كمان راشب يثوف ةينازلا نباي لوي نأ داو ٍّ داش راشت

 ساسعلا نب دمحأ ( را ) قءقمشلا ابا اي نايبصلا كنم اذه نم.سب ال هل لاقمت , مهرد قم هيلا

 لاق ىعمصالا ينثدح لاق ركب نب دم ينادح لاق يزنءلا ليلع نإ نسحلا ىنثدح لاق ىركسما
 ذاعماب |اي هل لاقف اراشب يفاوف كالذب قمق.ثلا وباريخاف مترد فالا ةرششعب راشيل لس نب ةبقع سمعا

 نودشني مهتعمسف نايبصب تريم ىتا

 هفشتل ةاثف نعط * هئلله هلله

 قو عا ع 18 51 و اك نأ

 | (ىريخا)ق هقمشلا ابااب ناببصلا ةيوار. نكت الو هذه ذخ لاقف مهرد يتئام راشب هيلا جرخأف

 دمح نب ساععلادرب نب راشب حتتمتسا لاق يرصبلان اع ن دمج انس دح لاق رس لي و انثدح لاق

 هوحم لاَمف هحاع مم سابع نب هللإ دبع نب ىلع نبا

 كود لكلا ىف ادبا هيلقوأ < دودع ضانلا ىلع راسلا لظ
 دوهحم ودو اينغ هأر“ ىح * هنرسع كنع ىتخيل ميركلا نا

 دوس هحوا املع نوعلا قرز * للع هلاوما ىلع ليخنللو

 دولا رهظي مل ةعسىلعرد_ * ملو ىللةلاىطعت ناتهركتاذا

 دويلا قروي مل اذا راغلا يجر“ # اف لاونال يجرت ريخي قروأ
 دو وهف ارقف دسام: لكف * هتاق كعنتع الو لاونلا ثب

 ان داع نع 3 رح لاذ يباوملا د نب ةريخلا ينثدح لاق ىلا انرح لاق دع (نرحا)

 يفا لاق من تاقف دابعأ مالسلا كيلعو لاقف ذاعم انأاي كيلع مالسلا تاقف راشبب ترص لاق دابع

 دم ىنربح | لاق ىلع نبىحي قربخأ 1 تا انأاي كلف كلذ لا ىنجوحأأم ؛ تاقف كيف يأر ١ نحل

 221 لوق تعمسب ذنه لَوَأ ل لاق اراشب نأ ىعاشلا يعرتعا بوق نأ نع ىناجرحلا ربع 0
 ل ف ادا «ثشب نيثيش ههيبشت ىف سقلا

 ىلالا تملا بالا اهركوىدل * بابو ًايطر ريطلا بولق ناك

 تلق ىح تنب يف نيكشتإ نشيش هسشت يف ىففن لأ
 ل ل ليل اناس 1 ا قر عقنلا راثم ناك 1

 د وول قرف روك ينحل اذه ذخأ دقو بي ( لق )

 عرشلا ةبورذملاو 00 #2 الو رمال عقنلا نم ليل

 هنم عضيو راشإ رعش ىلع نعطي قصوملا قحسا ناك لاق ىنأ ىنادح لاق ىلع نب ىحي 0

 لوط نا لوقلا اديس لاوع] انلمف امم هضعإ هيشيال فلتخم نأ كانو



 دل ؟ ماا هب ديما 700100

067 

86 

 ةساعتال يذلا قات م كشدص # 0 1 تنكانذا

 هباجو ةيم فذ فراقم * هناف كاخا لص واادحاو شعف

 هيراشموفصت سانلا أو تعط * ىذقلاىلعأر اسم برست تنأاذا

 مولعلا اذهو ىح نب ىلع. ( لاق ) رصنبلاب ليقت فيفخ تاسالا هذه ىف نود نب سيعلا ىنال

 1 نجلا ناعم ةديبع وأ ب كا وتلا ىل لاقف هيفوشحالو ربعلا نت مالك هقوف سل ىذلا

 ةعيبض ينب َّف امي امهمال هرءشب الاع ناكو سملتعلل تايبالا هذه هدقنأ ييبضلا ةرزع نب لييش

 هللاو بذك 'لاقف ساتنلل اهنا هزيخأ اليبش ناراشيل لاق هنا ةديعوبأ 5ذدق سللا 1 1
 حدمدقو راشب قدص دقو ًافلأ نسر هيلع قاطعأف ةريه نب هب ت>دم دقلو يرعش اذه ليبش

 اهف لاقو ةرييه نب ةديصقلا هذه يف

 هيدا مق يف ةلاجشلام كناك د« اداج قارتلا لدلص
 هبرا وغتشاح رحبلا جاك لوقو * احشلا هلودنمو ناورا ماسو

 هيزاج نم درا اتفايساا كب اهتال اللا كا تلا
 هبقارثال ىهاظ يف انقارو * انطءل ودعلا بد اذا انكو

 هبراضم ءامدلا قستست شيباو هوب فقم لك ريك

 ةديصقلا هذه يف راشب لوق نع ىنربخا قحسال تلق مث

 هيهال دقو م نم فريصلا ىلها * يزلا رمدتعاو را ىلوت املف

 هضان ةرحلا لاثما.لآلا.نم *«ىنتك او قئاقعلاريفاصعتراطو
 ةتيطلممأل اجنأالا املا ىلا ياما راش 20-7

 يف نيس دق نئطعلا نأ اهراصبأب ىدصلا اهاوكش ينعمو اهركذ بألا ريما نم ةعبطقلا ةناعلا

 تاقفال لاق اّضِنأ 55 اذبفأ نتالاو راما هب فطدوام ن 00 ٠ اذهو لاق تراغف اهقادحا

 فاو ةصاخ*تايبالا كلن ةقرسل راشب دصق فكف رعءذشلا رئاسب هيشو ةدوحلا ةياغ يف وهافأ

 راش معو هر 0 ةاورلا ىوردقو ليوطرصع» هليقوهو ءا رعشلا نيب , نم هدحو هنم ةقرسلاب هضخ

 نسملتلا رمش ناف ىرخأو امالتساالو الِهاَح طقار عش قرس ها اعن لعادل مو ينيال كلذ نأ

 لاق يعازلا دم نب مشاه ربخلا 8 قربا دقو "يشب كاذ دكر : راشب رعش ضعب يف فرعي

 ءدقنأ اراعب نأ ةديبع ىنأ ن :رع ذامد ناسعوبا 1

 هيتاعتال يذلا قلن مل كقيدص # ايتاعم رومالا لك يف تنك اذا

 لاقاراشب كلذب ا سملتمال اذه لاقف يعيبضلا ةورغ نلمس اسفنأو لاق تاساالارك ذو

 ىدك را ( افلأ نسر اهلع قاطعاو ةديصقلا هذه ةريص نبا كر ذم كل ليش هللاو د

 صهاط داوق نه ل ناكو يزورملا مهاربا نا ىلع اند لاق يدب» 2 ىلع 0 لاق ىلع نبا



 نب ىلع ءاقال ومالا بدن يدع نب ىل 1ع هل بدنو نوماملا نع )1( عاخامل لاق 00 ؟”دح لاق | ا

 دشني وهواض رتعم نيعلاوذ هبار او هضرعل هل ساحو نيايع لإ 1 نييطأ نإ هاط

 هب دان ماق دق كاحضلاب تكاناك ل ان دايح قرع 1 لداصت 3 دور

 ىسع

 رجحوه نأ“ ءؤااريم 1 ايرلا ود لات هيلع ا تلا 0 داق 6ك كلذنن وحامل ا دو

 |0000 1030 ورمي »كأس قارا ىلا د ن0 ملا ود راك الفلا ا لاق ق رعلا

 0 ناكو اص نب 2 عقلا 6 قر حا لاق ىبأ ا لاق 6 ) أ 2 ري 8 مح 0 5 أ

 هنأوخ أ نم ةعامج هيلع خنشتساف هيناورو ةيدمالت نع 0 رسساخلا م ىلع راشب بدع لاق ءايدالا |

 نا 10 داو ل يالا كائدام اولاق ااا هضم مك ا مك لاف 1 واش

 لاقوةيدبإ نيد لثمو هنار ليقف ! مد هيلا مأَكف اذه اا لاك ع ثا ود نأ لاف انا هع يخر

 كلوش ىذلا ن 0 5 لاَ كيمأو كاحن رد 5 اني

 جيبلا كنافلا تاءطلاب زافو * هتحاحر ةظ لسانلا ب 2

 لوس يذلا نش لاق كءذف 1 يناعج 3م اي أ لاو

 0ك ءدللا زاقو 2 اع خاما نئانلا 0 ند

 عرضتبلاز اف لاق 1111 كح م راال يردد لهذاو 0 6 ضاق نم ا ًاظافلأ

 ار ع ودع يذر يح 10 عفشيو هيلا

 3و ك7 نع 0 انل تمسق ىتانامنيةلت تنك ول
 هت

 سس ومص

 جمع ىتاملا ليسو يىتتن ال * ادبا اذك انك ناشيعلاا ىنريخال

 جيوللا كتاف تاب طلاب زافو 27 هتحاح رفظن ما 9 1

 1 صهدلا يدا وو يفاع رشو د ىنةراشإم امه هللا 1 6

 دالخ نب 0 انمدح لاق يزتعلا هيلع نإ نسما اكلك يفريصلا 0000 ن دمحم ( اريحا )

 عا رك راع لوقا ىدحالا تدفن لاق

 قع كاذ مط ماد قدح *« ماك رشعم قاعدو

 قفالادسدق ضراعلا يفرش # مهظاغنكلو مرح نهءسيل

 ن.يلع نب ٍنورهباتك نه ( تخ--1) نقلا نب نقلا دبعلا اذه ىلع ليو لاف ىجدصالا ظاتغاف

 ةرصبلالهأن م دحاو ريغ تعمس لاق دلاخ نب سابع ىتثدح لاق يدبم نب ىلع ينثدح لاق ىحي

 لآَتمْلع اهأ راشب لاق .نسارلاو هةر تنك وأ تن 1 ا ايل تلاق.دأ ع نإ تدع

 تكا ا 1 ا تي وس وج تح ونص جوع يي أ

 ةوينازانبذضسنللا ١

6 ١ 

 4 ا
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 " نادر 6

 كيلا "ا



 (:ة)

 كل نا نأ كل نئؤ عمسلا يف 3 2 كلوق امأ هل ت تلاقف نابرغلإ دوس نم نأ ةازبلا ضي

 نم تساو )6 1 رالا هذه ريغ طق ينمكسأام لوَش راشب ناكف عملا يف كلوق نسح ل َْق

 راشب لكس يتزاملا َناَنَع وأ ىل لاق 5 ةيلك نب قحسا ىنثدح لاق يدهم نب ىلع  ينادح ( هاك

 ىتثدح لاق ىنع 4 ( ركب نريثع تايونمج تارشو نم ماعط لاف كح المال عاتم 5

 دبع ينثدح لاق ىهاط نأ ْن 2 قدح لاق ىلع نب نسحلا انربخأو 8 نأ نب هللا دبع

 ل 0 تاق رظنملا ءادنلا ثاك لاق ةيطع نب طاص ن نع ةبو 0 در ا يأ نا هللا

 هيلق 0 0 ةًاسحا مالك عمسف هر هرعش نه ندعدو هدللع نءمتحيف نيءوب ةعح 1 راعي

 رعت ينارتالىنعأ تنأويف كلوأ ىل كيف ينعم ىأو هلوسرا تلاقف هلداوت نا اطاسي ران
 0 0 ناطن "ىثش ىال ىرعش تلف كف يل ظح الف هولا حبق تو راد ينادح

 اه لق اهلا هع هل لاقف ةلاسرلا لوسرلا ئدأف ةطاخلا يف هب ارت تلهحو

 باراك ندحم ظمأ اناوس# عر كعك نو ك7
 باحس موب كش نذؤملا لعف #* اعاق ةرشع ثال” دعب هاقلت

 باح ةل>دب كلم ىلا تا * ا هساز ةيماه 0

 ينادشلاىلعالا دبعنب دم قر ) لاق نافه 3 اكدح لاق منيطا 3 اص 6 ىربخأ 2

 تيبلا اذه 7 راشبا 3 لاق لاق هك

 اوال نم. تءضصلان ت>رخ * ال يدو> اط تلق. اذاو

 للعريطتأ| كاف هللا ضف كلقع يف انأ اذا لاق تمصلاب تسر تلق اله ذاعم انأإي كءادف هللا ىناعح
 دفو لاق انباع يحي ى دس نم نب لع نب نوره تاك نم تلا سرطان ا

 دشن اق ننراف لك و كمرب نب دلاخ ىلا راشب

 داود تنأو كاع قنا ىوس * ةعذب كيلا طخأ م داخأ

 داع كنااق أت 'امهبا يتجاحدحلا ورجالا نيب دلاخأ

 دادس ىلع ب رمضي ل 5 ناو * يجنا دمه كي اعغ رفا ينطمت ناف

 دالب نيلخابلا نس ل عبيشم يب اقو فرح ىلع يناكر

 داوس يلع ىزابلا عم تجرخ اهنركت 03 ةدلب ينتر 1

 هلامش نع ًادحاوو هنيع نع ًادحاو عضوف ساك 1 ةعبرأ يف رانيد فالا ةمبرأب دلاخ اعدف لاق

 لقتسا لاق مث ساك ألا سملف دامعلا لقتسا له دام انا لاق رخآو هيدي نيب رخ 5

 نب دمحم لاق لاق ةمش نب رمع انثدح لاق ياوملا رصن نب تتح 21 امنا هنآ

 هندنشن أف رمصبلا نس وعَو ا منيطا ىلع ت تاخد لاق راشب ينادح جاجخلا

 رورسسلاو ةحرلاو كيلع ريالا | ا كايا ا

 تف رصن | تح تحرداف هفضل اا انهارد نم 30 1 انعدبال ىعالا اذه نإ لوغ هعمسف

 لحرف قو لاق ماللس نب د نع ليعوسأ نإ ىماع اكد لاق ل نب مشاه ( يقر ( هنز اج

 22 م اعلا حا



 مهوعد انيلاوم انيلع ٍتدفأ دق راشباي هل لاقف را ل عددنا نأ األ در يب نم

 فورعم الو عرفلاك از ريغ تن و ءالولا كريو ميلود ىلا عوجرلا يف مهغربو انم ءافشنالا ىلا
 ”ضرالايف امو راربالا ل نم يَزأ يعرفاو بهذلا ن* م رك أ لصال هللاو راشب هل لاقف لصالا

 كدعوم .ن نكلو تلغفل امالك كمالك تا وح ل ا 2 ولو هي سلب هل كلاس 0 1

 نم جر هرذافبل ديرما ةعم رض# ًاراشب نأ م ودي وهو هلزنم ل لحرلا عجحرف ديراب ع

 دشش لدحر اذاف دبرملا ديرب دغلا

 رفزت ىلةعلا ا عايض * ءءاسن نأ ىديزلا قعتدهش

 دبراا لخدي ملو هروف نم 0 حرف كيف راشيا اذه هل ل.ةف تدملا اذه لاق ن نم لأسف

 يهوةددصقلا كه رساولا امو 0-1 نك ماللاس نب. لاق تام م

 روطم نيرغصالا 0-2 د /ُ راك قاف ديز ينب تولي

 ركو 0 - نكي 0 د مارس لقو ديز يف غلباق

 رؤي ريخلاو ريسخلا 0 الو
 0 زك أ سانا 0 بع ند مهدعف

 روح ىغلل ىغتلاو 4 | وفاطأ

 ه5 7 نوال وم هع

 ,دادع قف انزلا دالوأ نوفلن

 مهاد لثم هباد ن.اوارام اذا

 رخفم مؤالايفناكذأ ١ اورثنا تاقف ةيشع نيقحاملا اورخخ دقل
 اهتاقل نودو يئاعسم نوديري صز تاو 31 ليدانق

 رك اذيع_ما> ريراوك 2 برع. لاق م ديز ينب ىف ل اف

 .هيفس بر لاَمُذ نالف لق مولع ناطيشلا اذه جيه ن نم كيسح كيسح هدشنأ يذلل سوي لاقف

#2 

 د

# 

 0 نا 0 م * ةراعد نم مهف نم اوقراف ولو

# 

# 

4# 

 كهل دع يئدحأ لاق هيورهم نبا اسدح لاق ا ا 0

 لاق ىلاق جاححلا 2 صضاط نب رضنلا يف *دح لاق يرعب أ لح نت كا لاق لاله نب رشب

 احر راطخ هنا انل لاق هدنع انه.تحا املف ةلهاب يشعأو در دامح ص ّح نب ةبقع يئاعد راشد

 هجرخأ نمو رعشلانم هوجر > اقنينذأ الب ءاخت نيترق بلطي راما هذ نانا هلْمَع لثم ةحرابلا

 رب ريمالا هللا لأ انلحأ دا لاقف 0 مكلك مكتداج اولعف ْ ناو مهزد ككل ةضح لف

 هللا 2 ماكتنال كلام ةبقع هل لاقف لكتبإل 00 رائشب و لاق نيعوم نأ الجأ يثثعالا لاَكو

 لاقف لق لاقف دتقترمأ 0 يش يرضح دق ريمآلا هللا خلفا لاذ كبلق

 نيقلاينب دسأت رواجو .* نيلالج اعيماس طش

 نيفصن قثش اهل تداك * ةنر اهل سفنلا تنرو

 نيشلاق اع هياعيثخأ # كمال م ةنبأإ

 نفلا .كتلبقل ًانيع #2 ىتأال كاقلأ ول هللاو



 داعم يلق تقلعو # هبتغارف ير 0

 0 مجرم )إذ ان رق نب ايلاطا دغ ريع اكت رص

 لاق يدهم نب ىلع انثدح 1 نوره:تاتك نت( ) 5 ران ا لاق

 ديما دع نب نانأ لاق لاق ىنّثلا و نامع ى :دح لاق ينوكلا ةيطع نب هلل دنع ىنثدح

 راشب ناكف ةحاصفو ناي ؛ موف نكو ناليع سق بارعأ نه موق ةرصبلا نها يف لز ' قداللا

 هعم نسا مهؤاسأ ناكو هيودظعيو كلذل هيولدف ًاسق اهب حدمي ىتلا 5 مهدشنيو 55

 عمساف عض اوما كلذ يقام اري 5 كود نحس 0 لآ ف راتشإ ل :فدش ان

 دق 0 7 0 انأإ هل تاقف راش للا تحف وعر ادق مهاذاف اموب مهتيأف مهو 027 -

 ب مايأب كلذ دعب ناك املف تدضمو تماعال تءلع نق ١ ع تلقف ال لاق اولحمَرأ

 نودشني سانلا ٍك

 نانملا قرت>او عمدلا ضافف * نابأ يودع نم قارعلا اعد

 ناخد اط نال حاير نب املع حل 2 1 اذا

 ينحرك ذ له تلقف نينبلا بارغ بنذ لاق كيلا ينذام نانا تاقف هتيتأف راشبل اي

 نا ا فليك و دقن كاناعل ضما قاقف ديزت ال نأ هلا كدشنا تلي ال لل 10 1

 نا 1 ىندح لاق ىلزتعملا يذ رزو»الا ديعس نب ى ينثدح لاق ىدهم نب ىلع يندخ هناتكوإ

 ناماس نب رفعح راشب د لاقدسأ نع لذعملا

 اع ذا كنعلا نأ ا ل *عإ ِو نوقحال انا لأ

 ادحهبوتب 0 حا لالا يار ه«رفمحن |ضالكالإ تلك انو

 رثكلا ي دنع نك ناو ليلقلاب ا ىفاو تيل إف نكل ل كدعل 5 نع يندعشام

 هعقدف 6-2 هلاعد 2 ذاعماا تززه دقلرفء>ح هل لاقف رودلا بمال نا كلي اع داح نه ىلع امو

 ناماس نع 0 لا ديعس نب دعنا ينأ دح لاق يدهم نب ىلع ىنثدح هناك ه (تدتنوا) هلا

 نعاش !|عيضإ 1 ملؤملا ءاحطأ تدحتو ف أ لاَقف ءاحبطأ رب 5 | كن اراشيل لد 5 لاق ىولعلا ناماسنب

 غلاب .افالاو رقفلل ني سلق حيدملا ىلع مائل لصد ف رع فاو ءأ رد ن دار 1 نمو عئارلا حيدملا نم

 1 00 0 وبأ اند 5-5 لاقىعاز .اا رع 0 مشاه 057 ا ١ يلعف فاخبأ ءاحطأ ف

 ترأ رام لوشإ ناكف يمعأ وهو راشب هل دلوو نييطتااب اقذاح انايط راشد 1 ناك لاق ةديمع

 تعملو مهرديتئام تعمج 5 لوألا لاحاش مهرد يدنع امو ىلدلو دقأو هنم 2 مظعأ ادولوم
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 ناكون نب أصق 5 ريسشملا رذ اللورتش | امه د.> هل لاق اوك اشما ناكو نسا واعد 1 ىد درب

 قس تمت دق تنك يا مهللا لوقي ناكف سانلاب امريتم ردصلا قيض ناك هنأ لعام ًارانراكل



 (ه؟)

 ركنأف هسيلف هب وثباعد اذاف هنذا ريب اهنوذخأب اوناكف هبايثنم ابوث مهريعيال نأ فلحو نابيج هل
 الا 1] 2 مآلا ءاصا اًذاق اذعس قلا جونا اننأ هيون نم ةينرك ةحئاردجو اذا لوقيف هتحئار
 لوةيناكو لاق محرلا ةلص ةرمث هذه لوقف ذاعمابااب اذهام هللاقف اهذسوو اهننىلع بالا كلت يف

 برضت < لوقت همأ هما تناكف اديدشان ريض هب رمضبف هوكشف ةسادملا اًواح اموق اح تاق رمص وهو رعشلا

 راش هعمسؤىلا هنوكشبف سانا ض رحتي هنكلوهمحرال يفا هللاو ىلإ لوقف هحرب امأريرمشلا يب طاا اذه

 كوخ هيلع تمملا نايناو رءشلا] وق وه كيلا ينم هنوكشا ىذلا اذه نأ ت ا هل لاقف ه هيف عمطف

 ها 5 هودواع اماف جرح يمالا ىلع سيل لوي أ ندا 1م قف كيلا ىو كك نافا لها ئاسو
 درا( نوح )راغب رده نم انل ؟ لطف أدرب هقف نولوشي محو اوفرصناف راشب هلاقام درب مط لاق

 ضع ىنثدح لاق قريركلا نامعنب دم ىنثدح لاق هيوره© نب مساقلا نب د ينثدح لاق ىلع نبا

 اميسام يردن ا تساهم امم ذح 0 لقف راند 1 هيدي نابو 3 اع 5 لاق ءارعشلا

 كلذورانيد قئام كيلا عندأ نأ ت 7 ين لاقف منتلقف راشب تنأ ىل لاقف يتف ينءاح لاق ال تاق
 كلوق 0 ير 5 تعميق ل 00 م امءلكف املا 35 ةأسسعا تقشع يف

 احرح ناو هظلخت لوق * ةانْم نم كنيؤي ال

 اان دو كك رسصلاو © ةرساه ىلإ ءانثلا ريع

 آاذ 12 ىلإ نع يناركلا يتدح لاق يمع ( ينربخأ ) يتجااح امن. تقلب تح اهتمزالف اهلا تدعف
 : هلوق ىف راشب 5 نعط حلا ناك

 ريشم ىلع ىل>ولا راشاو #* ىلطاب ةيءمس نع ردع ناالاف

 صز ةمؤسمللظ يف ام توط # امبرف ءاللصلا ىد ىلرالا لع هلآوق ىفو

 ةنفس ةفديف هلوق يفو

 0111 - نو, ءوقلا سوه تيارا © اهرو  نوحتلا : نات : تعالت
 ىلع ىليو لاقف اراثب كلذ اف (1)نانبأو نونب عب ا او رسف كرا: لكرلا نم عمس مل لاقو
 ليقف عزجو ىف سشفخالا كلذ غابف هاياو ينوعدنيراصقلا توب يف ةحاصقلا تناك نيرادقلا

 | ذكف راقب ىلإ هباحتأ نهد ىعالا راعي ناملاف تمقو دقو أل ىلامو لاقذ كيكسام هل

 كلذدعب شفخالا ناكف هضرع مؤلل هتهودق لاو هوحمال نأ ا هضرع هثم ويهوتساو هنع

 هيوبيس نأ هغلباغا متاح ىايغ لاقو لاق اذه دعب :هركذ نع فكف هغلبيل هبتك يف هرعشب جت

 هر لافتا كالا الادع ف 3 2
 ذينتتنكامو يعتش نع تتلحم يذلاام ةيسرافلا نبااي هيو.

 ذحأتو يطعت نيرضملا كمأو < قاس ىو دانس عت تلطا

 راشب رعش نم ادهاش هل دحوو هنع باح 0 ىثأ نع لكش اذا ناكو كلذ دم هيون هاقوتق لاق

 املا قلع ل ندا قدح لاق قريملا نار نب دفع( يرخأ ) ءريشلاف افكتسا هب جتحا

 ها ناوناو ناني هعمح سوماقلا يف لاق رضيال هعامس مدع )١(



 (هسن)

 يف سودس ىبو ليقع ىنبل ارواجت راشب ناك لاق فوجنم نب ديوس نب ىلع نب دحأ ينئدح لاق
 50 كلهأن ل تان اناا 0 ولاقو راشنب ليقع تناعتساف نورخافتي نولاز ل اوناكت نيمحلا 2

 دشنأ مْ ند نورذافتي 2 مولع جرش نار ىف تدب: رواتتيأ

 رادطا ريك سم نفاخ رو طقر نيوقش 5 ك

 راغصلا نم ءا- هلع و #2 اهتانز راحتشلل ١ك رح

 متدواع نإ يك اهاقس ه لات كرش نم هللا ذوعن اذ_هان كلو انا !ام اولامتو هلا وب تثوف

 يي ده دج 3 هيورهم نبا انندح ناك ىلع نب نسما قرح اهودوأعإ مم ليقع ىنب ةرخافم

 بسني ديعلا اذه نوعدب دولا 5 بحعلا يود :ا ساونا تك باق لآ 0 3 86 نع ليحتل 1

 ار هن وعدي يذلا دزالا 0 5

 نع ليعمسأ ن دمح نع هيورهم نبا ى لح لاق نسملا ( ينربخأ ) هن قتشيا نم هلا نوم ا

 لاقف اذه . نم همالك عمسو هوم لدحر 1 لاق مو# ةعمو راشبب راشبل خ - نب 0 لاق مالاس نإ دع

 لاق سلا ( نارا )نا هن ماع سيل لاق تماع فيكو اق ةلفس هباصأ نأ دهشأ لاق كيخأ نبا
 اننغتخ خركلابراجتلا ى ٍضعبل ةنراح 525 انك لاق باوققعلا 2 لضفلا يندَح لاق مساقلا كر دع م

 هلو5 ف تك ندع راشبو

 2 عش ينأ 8 د 9 دق ةفياخلا 3

 هيد 0 ةحسرللا 0 0 أراخنماب

 هتيوط دقو بابشلابوث # ىنءوست ىلا تنسب
 راش نع ةملكلا لذه ور دك دقت | رون نم م نسجأ ادع انأإب هللاو اذه لاقو راشب برطف
 رعشلاو امو تاسالا هذه يف ءانغلارشحلا ة ةروس نم ني و يع لاق هنا هنعلاقتف هن 5- نه ريغ

 هل دا الغ اذاو * يدعلا ىلع ل اطملا انأو

 هتهشا امو ءايا ن : * كلا 52 لس

 هتف تودغ 5 يهل تدب ينثوشلو

 3 اق امو هس :عءتريصق # هنود ةفيلخلا لاح

 ينديملا نأ ريحا ظحاطا نا« ى رخو تلبقلا دش ضاراا دلع مشاه فاد دبأ يندشنأو
 دمحا نب ليلخلا ناكو لاق تايبالا هذه لاقف ىسنلا نم م لوب 5 كدا ٠ نع اراك ىلإ

 نب دمحم نع ناسغ 2 ذامد انثدح لاق دم نب مئاه(ىفنربخأ () اهب بجسمي و امهس>حتسو اهدشنب

 ةشاب .ريمالا كلذك لاق مهفرعت الو سانلا كفرعي كلام تبااي راشبا راشب تنب تلاق لاق جاجحلا

 كاادبج لاق لاق ين ءادملا ٠ 0 لاش 0 دحأ امدح لاك يزازلا نع رضا سيينا



 الآ 2 اردك تكل يزدلو تنك و هللاو ني اوبأ هل لاقف كنم اريخ ناكل هقعأو مهرد

 داذلل زج ودك كلك املف ضخ[ الو همأ يتزت ةعاس دم تن أ راشب هل لاقف ىلعابلا بضغف اهلك

 مكن. ناك امباتكلا م كب كنا راسسلو لاق كحضف ذاعم ال ىاولحم ةملو هل لاقف هلك اذه

 ىنادح لاق يدهم نع ين دح يبي ' نب ىلعزب نوره باتك نم ( تذءن ) هلك اذه ةمراصملا ن

 هنوف يدهمال ه كد نأ هلأسو ديزمنب ديزي دصقف دادغب راشب درو: لاق ىعارز ردحأ دينع نن دنهش

 هراضحاب 01 هاقانإ نأ يشعل ه يدهمال ه ا ! ريخ هغاف متاح نإ حور درو مث 1

 ةنقو ادبع هل بهوو مردفالا ةريشعب هلدوف هب هحدمه أر عش ل ىديلل ل 0

 ديم نب دنيز وحجم راشب لاقف ةص اسق رضضحم ناكو ة ةريثل ال < ءاكو

 000 هفو ردع * ين رغ ةبنخلاب اًسقتلا الو

 (1)نبللا رجوي ىأيصلار ذي 5 رج ينرغ
 اد طل الا موو 2 ةيفو :يرتمق دي اح
 قوس ةفيلخلا دنع هيود انل * ايلاخ دهشلا صعلي ديرزمل ل ف

 اال نيدطرالا رام عال كلا نباز مق تدقر

 0 تت رداد * يرزا ةالف نم قرع كر

 ىلابتك راغب ناك لا يممسالا اثثدح لاق يئايرلا انثدح لاق يعارخلا دمع نب مشاه ('قربخأ )
 فاخو لق يد هيلا 0 هياعريشيو هضر وا هح دع ةدصقب ندحلا ن ؛ هللادع نب مهاد

 0 ينال ةروشملاو حدملاو لم دأ ىلع اهنف ى رض رحتلا لعجواملقف رهتشت نأ راشب

 ملابس لياقامع ملاسالو * متادب شيع بنظام لخا أ

 ابق لاقو هريغف شيع بنطام رفعج ابا .لاق ناكاماو

 6 يل ةحمتلاو أرلا غاب اذا
 مداوقلل عفان يناوخلا ناكم * هضاضغكيلعيروشلا لعجالو

 مئاب سل مزحلا ناف اموؤن * نكتالو فيعضال انروطا لخو

 مئاقبدي وي ل فيس ريخ امو * اهتحال غلا كما فك ريخامو
0 

 د

# 

 د

 ملاظملا لورق نمري> برحلا اش ةمالظالا طمعت ما ذأ حو
 ماكر يغا ما ىر وشلا دشن ال

 مراكملا ريسغلا ايلعلا عاب 1 ىلا ح

 مئازعلاب زف ١ دا دك نا و * اليقمموقلا كمهادرف تتكاذا

 ملاع لس ىمعلا ىلع و ترا * ع لَم ماوقالا عرق امو

 ةسفنل ب رقما ىف رقلاىلع نك

 15 طا 5 كناف

 ءاودلا رجوتو مقلا يف رجوب ءاودلا روجحولا سوماقلا ىف لاق ىتسي يا نبال ر>وي ينعمو )١(

 ع هأ اه ءاملاو هعلب



 امأ"لاقف ةروعملا يف "كتابا نس نوحي ياولأ لاو تيار لا راتل كاك 2
 تلقف ههوركم يف كرامي طخ وأ رك وود تاو نا نيتيلا سا افلا 0

 لاق هيوروم نب انتدح لاق كعن نسحلا (قربحأ )رمغلا يف كم مالكلا اذه يفارتشأ كلا
 سوماجدهن أك هزيلهد يف ح.طبتموهوراشدب تريم لاق نيفوكلا ضعب نع حابصلا نب ىلع ينادج
 لئاقلا نم ذاعم اب!ايهل تاقف

 احاط هب حمرلا تيهول # لحان يي هذ مسح يّ قلح ىف

 2 كلهأ يتلا حايرلا هللا تلو نأ ءيرال ينا هللاو 5 تدل اذه ىلع كلمحاف تاق انأ لاق

 ةفوكلالهأاي لاقف ةفوكلا لهانم تلق تنا نن.أ نم راشب لاقف كعضوم نم كتكرحام ةيلاخلا
 نب ةيفاع ينثدح لاق ىلع نب نوره باتك نم ( تخين ) لاح لكى لع مكتةمو مكلفت نوعدنال
 بكف قيد ناو نخر اشيا دهب ملف ةكم نم يعمس ء.لا ماع نب يدرك مدق لاق بيش

 شغلا نم كيربآ الو * نمل يضل ١ كيا

 شحلا ن 0 ه0 احدا العن اندم مل

 ىضمام ىلع ائيش ذيزتال نأ هللا كدشنأف اًميلع ذاعم ابا تا لاَقف هءاحو ةن-> ةيده هيلا ىدهاف

 سمأ انكر اشبل تلق لاق يل قيدص ينثدح لاق ًاضيأ بييش نب ةيفاع نع هباتك نم ( تخعنو )
 1 ينغملاهب ىنغ توص لوا ناكف سرع يف

 بونح تعا نأ 000 يفشاو #*ت رم ذات عري كاس رك :

 بيط ةديع نم اهفو هانت * يمنت نيح اهنا الا كاذ امو

 نع ينأ انئدح لاق يلع نب يبحي ( انريسخأ ) ةمايقلا موي جلف نم ندحأ لاو وه لاقو برطف
 دحتس مل هل ليقف 9 0 ض يدهملا راشب حدم لاق 2 مدح ني ءابيش نب ةيفاع

 | يف بذكت انكلو دحأ ىلع هفرص شخ مل ىهدلا يف ل 5 ول ًارعش هيف تلق دقل هللاو لاقف كركش

 | نب يحب ينثدح لآ دعتس يلا نإ هللا دع انثدح لاق 200 ألا يف بذكف لوقلا

 ْ هفذقف كلذ هغلف متاح نب حور راشب احم لاق يبحعلا نعول دبع نب رصن نع يرادلا ةفيل>

 : , هيفلاق اراشب كلذغلب اءلف هددهتو

 امان هراوا نعو * فاخ هنأ 3

 اماسهبا عطقبالا 2 8 فص ينأل كن
 ا اماق هردصام.!اذا # هؤولعي..شراولا 5

 | لكلاقف احور كلذ غلبف لاق ىملاظلا ورمعل نيتيبلإ نيذه ىوري نه سانلا نءو دعس يبأ نبا لاق
 اراشب كلذ غلبف ةفياخلا يدبر نيب هلا ولو فلاب: ةبرض 00 هيلع ىننع تءقو نا ةقدص ىلام

 هيذاعو حور ةهصقش هريخاف تقولا اذهىف كب ءاحام هل لاقف ىدوملا ىلع 0 قح هروذ نم ماقف

 نظف مرا لري ناكو ةرجاطا ىف هيلا لسراف ةعاسلا هرضحي نه حور ىلا هجو ريصناب لاق هنم

 لقف نيئمؤملا ريمااي كد.ع اناهل لاقف ةحاح يف كيلا تعب ينا حوراي لاق ةيالول يعد هنا هلهاو وه
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 لحاف هل لاق را أ هاياو م دق لاق سوم نيع هر يناف راش يوس كا

 أب ىنع
 هللأ مس .دأ لاقف هضرعب ةبرض هبرضف هفيس حور نلكلردف إو همر >اف شيلا ءارو راش ناكو

 "0 ت17 د كنرتش ولأنك و هضرعل كب رض اعاو اذه كليو هل لاقو يدوملا كدعدف

 يمنا سرع 4ةواح ىلع ةيرض هبرصصلا ناىلع اوةفتاف ءاهقفلاو ةلصقلا رضحاف نيئمؤملا ريم

 نب ماشه نب ناماس راثب حدم لاق ةديع ونا انثدح لاق ةيش نب رهع ان”دح لاق رمعن نب تيح

 هيف هلوق هدشناف هيلا جر>و نارحب امقم ناكو كالملا دبع

 * بيز رواجتلالوط لعدن
 تأند|بنيزي ىاتامسانلاىري
 انليحر هج نيح يل ةلئاقو

 ةيدارع د ارح لل داع
 ىنغلا ىاط ىنتفاك اهل تاقف

 0 ا ا
 ةمرس د ح ةيعس نم ىف 1 لل

 يمتنا اذا 0 ا 0

 هل نليخ ام وبتدصق 5 و

 بعشي فوسىونلا نإ تزدشامو
 اد د و امو اي
 نكتو وج اهنع ناي

 برغم اهاوه نعوأش كلذو *

 روسدلو »ع

 * وكورعلافي)١(ووجتاءذعان

 برضي ءاح ن 9 2 انلاقك 7 »#

 بقعل ر حاوولا ريس نمناماس *

 0 سل رودب همت *

 تبيض ءامد نع الا فرصتق نإ

 لاقف ايضغ٠ هنع فرصناو اهضري يف لخبي ناكو مسرد قالإ ةخ نامل هلض ف

 ناطسشلا نب

 نامدخلا

 رحم ودعلا نعو هيدا نءندنلا صيفتم س 1

 0 لعمل جام مام ماث الا ىلع كا دقلف

 ناسل طرؤف فاح ويدي يدنت

 نازح 0 لع ريمالا ذإو

 نادرا ط1[ هلع تقر

 نالكءهاأ "ع

 #* ةدوم ةريشع شع كلف يق

 #3 عواطم با.ثلا يح نامزا

 * ادب اذا قارعلا و مر

 نم اهوز 2 * يذذَقلا نمكيتاقم ةددعلإ لك اذ

 ناوسم ينب نم كئادل 0 * ميم تناو يوه نه برقلف

 م هراختقفاو ًاسق هحدم همدقيو اراشن مظعي ناكوأ هلصوو ةريمه نبا ةرب قارعلا ىلا عجر املف

 ةيث نب رمح انثدح لاق رصن نب نير رح ر هاك مظع ناسأر 33 لع ةلود تءاح املف

 ناتبلا ىف هيلع ل> دف ةفاصرلاب يديهملا ىلع ىمعالا راشب مدق لاق جاححلا نب دمحم ينثدح لاق

 ةقانلاباعذلاوةديدشلا ةقانلاءانحولاو ةيففالعلا لاحرلا بسن“ هيلا راوط نب باتكك فالع )١(
 سوماق هأ ةعيرمللا

 0 ل ل ص ا يي ص ل يل سل ب م ع يل يمل تلا



 هيف احيدم هدشناف هيف تناك ةديدش ةريغل سنشتلا نع هاهف ندح سشن هف احدم هدشناف

 -هقلوش

 انلتحمو انغار ءىجأ مو * ع هتثح امتأك
 اطخ اذا هلاوقاو هيف ق# طعب مشالا ربملا ني

 انهم ناحيرلا ءام مشي * 03 يدنلا ىفءالعن مثت

 تيشتلا نع هامو ةئس لكيف ةدافو هل لعجو لقب ىلع هلحو ءاكو مهرد فال! ةسح هاطعأف

 ٌ هدشنأف هيلع لخدف ةثلاثلا هنسلا يف هيلع مدقف هلا

 رشلابو ماللسلاب أمعن تعدوو #* روف ىتراَخ نعو رهف نع تالا

 رفع نع ةرايزلاو ناد كلحم * ةدالح انع كتف يملس تلاقو

 رسيلاو رسعلاىلعان وفقت تنكدقو * انتوفج كارأ ىلام يوهلايف يخأ
 يرزا اهب دشا كالما ةروزو * اهديقت-سا هه نعاالا تلقاثت

 ىرهقلارقرقامءارفصال و ىمءاس # 0 تسلق اخ ىوطا نفد

 د اهدولح نارفعزلاب ةرفصمو

 * ىنمولت تبه فدرلا لاش برك

 * اطاصو مانألا ىدبمل 39

 رك نيءؤمللا ريءا الولو

 رفصلاةحط رفملا ل ثم تياتحااذا

 يربق ىلع تلصل يربق تدهش واو
 رتخلاب سبل انتيب ًادبع تيعارو
 تر ناكل وأ اهاذ تابقل

 رقو ىلع ًارقو دادز زلاب انأ اف ةعطخ يسفن تر ةوأدقل ىرمغل

 59 «, مشاه ( ينو تا انش هدزي ملو كلذ ىلق هيطعي ناكام هاطعأف اهب هحدتما ةليوط ةديصق يف

 0 لاق هباحأ ضعإ ؛نع مالس نب دمحم نع يكتعلا ليعمسا نب يدع انيدح لاق يعازلا دمت

 تفتلا مث انش كلذ ىنذي ام ةللتو هيزءن انلعحو ًاديدش اع زح هيلع عز * يفوت راشبل نبا ةزانج

 هنبا ةداوس ىزع دقو لوقي ثيح ريرج رد هلل لاقو انبلا

 كتارا دقو ءازعلا_فيك * مطتلقفرحأ نم كبيصن اولاق
 ىلا.لاةمرلا م رلا 0 نيحو 0 7 رهدلا فكن يح ينتعدو

 ىلاعلا نذل قوف رصرصي زان * محل يتلق وام ةداوس يدوأ

 َلاَوْعَم لمؤلب ةان ترد هدا ترد كل رك

 راشب لوقىد م لادشنا امللاق طقرالا دال ب دما هك رم انث دح لاق دم نب مشاه ( ىريخا )

 اجرك نإ ةظلفأ لوو حت ءاع وك نقل

 احمحام دعب نكمي بسصلاو * ٍةرسايم ىلا ءامنلا ”سع

 اندشنأ هل لاقفنامس نب ورمع هل لاقي هل قيدصل ًاسلحت رضح مث اذه . لثم هلوق نع يدهلا هابن
 لوقي ًاشنأف كلزغ نم ايش ذاعم انأأي

00000 



 : (ةمذ
 9 : - ج

 ناهس دو رمعات تنأ مئانأ # هل تاقف انفو تاه لئاقو

 نايصعب ىتثت نا كنإ كايإ * ةيراحم بسناال ةفيلخلا لاق

 ىأ نب ناورم لاق لاق ىن .ءادملا 8 نب ناماس اندح لاق قارولا نيسحلا نب يدع ) يرخأ (

 دادق مدقت د ام 3 لاَمِذ اهف او ىل ةدصق اراثشب تدشن 0 ةرمدبلا تمدق ةصفح

 اااه تميدقو كا لوقا ام وهلاقف ين 0 تلقو كلذ ٠ نيدعرعت مهرد فالا هرمشع اهماع ىطعت

 ينديصق ا عر ةمدق ةيلع تمدق 3 رمش رد فالا ةرشع اماع تدطعأف

 مهردفاأ ةنام ت تيطعأف تمدقف مهرد فاأ ةنام اهباع يطدتلقف * اهطابخل ى 2 كت رط #

 تملعامأ 0 كاف كت دح نما اي اياه و ريتال ةرسياولا ا

 00 د نا ىلع مدق ها ناورم نع ةنيبع يب | نباهللا دع ند ءىاملا دع نا

 هلوق هدشن ًافهلع مدقم * ىردفالا ةرشع املع كن وطي هل لاقف# اطايخ ي ِي 2 ةزئاز كتقرط *

 مامحالا ةناروتانبلا 0 د نئاك كاذرسلون وك. 0

 انثدح لاق يسع ( ينربخأ ) هلبقيذلا لثم ريتا ىقإب رك ذو مهرد فلا ةنام ام ءاع كن وطعي لاقف

 هناس ىلع ل املا نة ةالصإا ترضخ اذاؤ هدنع 0 اف 0 باكا ضعب لاق لاق ناملس

 - انثدح يا ) نبأ ( 01 ا هلاحي 00 دوعأف 0 موق ل لد رظن 2ك انارت

 0 احا مك ىالو ا نين

 ىندب و ىج ناد بكا لعحإ

 يسن بحاي تلقف انعمتجاف

 ضار مويلا هب ىت ا ؟بفضاق *

 د

 ضارسمالا متاد 5 محراف دع تح تلحاو ىتتبدع ل

 دع

 د

 ضامعالا 3 لق ىَنس أ

 ضاسمالاو مقسلاب ىلواتنأ *. اهلعيمكح لحال ىل لاق
 ك2 ور لكش » اهاوا نواحأ امل تلق

 يتادح لاق يسيع ( ينربخأ ) رانيد فلأب هل ىمأف كلذ اتقفاوو الع تمكح يدبملا هيلا تعنف
 هلوق راشب دشنأ لاق ىمشاطا قحسا نب لضتلا ينادح لاق يفدملا ناماس

 كلا نورك نإ ةفاخ « ضرا لكب رارشلا هعوربي

 ا 01 لدن الا راش دينإ ترام بسأ لوق ن + ادع تنحل كنا لو هلك اتف
 ليلا نم تقلاو حورلا لقت تذحا كناف سعشأ لوق نم اذه تادخأ تنك نإ لاقث ون ىل

 هيفلاقف راشب نم هنيعب ينعملا اذه ساون وبأ ذذأو انكرتو لخدف ماق مث مهنود هي تدرفناف اي
 ناكم لكب ةنودحاو. ن-# رسما صن ةاشولا نتكرت

 يناشلاالا ناولخيلم تلق * الارسلا يفنييلاخ يرأام
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 لاق ديز ىف ًالزاك سياج دعس ىتثدح نان دع 5 ىل لاق لاق ناماس 3 لاق ىمح ( ينربخأ (

 ع هناغ نم مع ارش نأ هاتف راشب ىلا انعم قاطنا ىل الاقف ش ءذح وبأو مسا يتعأ ينانأ

 هيدقنتساف راش ىلعتاخد تح امهعم تيضف ادعت ١ انثىع نإ هناف ل يفوا درجت دا

 راشبو ناكل اهورخآ داو ىلا ءاحطا ينداو نم 0 لع لاذلا ىلع هل ةد.صق دشن ف

 الفانأ امأ ىشنحوب أل اقف ي رالا اذه هب هاج 1م توست اما رسول اهدحأ لاق احرخ املف اههفرعنال
 ) 0 0 ةناحاب ااض رعت نأ ادا رااح اوشا زور ١ ءاحدق اناكو ًادبأ هل ىدلاو هللاو 0

 نأ لق ءاظعا وت ,لطاو ةطادخ ينال ًاقيدص راشب ناك لاق ظحاحلا نع يعازخلا دمم نب مشاه

 ءارلا اهلك اهنم عزنف اهطخ تلا هتبطخ ركذو الصاو حدم دق ناكو ةمالا رفكيو ةعجرلاب نيدب

 لاقف ةيش نب بيبشو ناوفص نب دلاخ ىرطخ ن لوطا غو ةهمدملا ىلع تناكو

 بطخ نم كيهان ايطخاوربخ 1 * اولفحدقما وقالاول وقلا ف لكت

 بمللإ فح الل نيقلا لح رم 1 هتهادب يفت الع ماقف

 باطلايفقارغالاوحصفتلال بق * دحأ هب رشي ملءارلا بناجو
 يلعوهل ليقف يسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب | ورفك مه ام سانلا نأ معز ةعجرلاب ناد املف لاق

 لاقف للاط يأ نإ

 انيحبصت ال "يذلا كسحامر © ورع مآ هذال كانو ٍ
 راشب لاق جاجا نب دهم يل لاق لاق ةنين ليعمسا نب ىسع انندح لاق دمحم نب مشاه ( ينربخا )

 لودي ىذلا وهو فكو هل ليقف ًاسعاش تيمكلا ناكام
 املا نوم (طخ تيفال نفل رول 6 سر دعست نو يال ١
 طخ لع ل را ناو 5 2-101 2#

 ةدحاو ةطرضض هطرض نم لدتسإ م ةنس نيثالثث طرض ول الحر يل كفاشأ لال راشب لاقف

 لاق ملحم جاجحيبدخ» لاق يدهم نب يلع ينادح ىحي نإ يلع نب نوره تانك نع( تكلا ١

 ا اوسأنآلا ورا دم 4 ىسانلا 0 رهو دا امصاي يدوع لوش ةئنع نب نايفس تعمس

 سعاشلا لاق مك نصف مهانبسأ قل ميلع انريصو ابدأ سانلا

 قوما نانزلاقامزاوت ود * ا اذا نامزلاك الا ا

 راشب عم انك لاق جاجحلا نب دم ينئدح لاق ةبش نب رمح انثددع' لاق رصن نب سيح ( ينربخأ )
 لزم 0 وسماقو هددب ذخأف مهي 01 5 لدحر لزنم نع هلآسف ل

 كاوقإا 25 لجرلا

 هيدهت نايمعلا تناك نم لضدق مكلإبأ ال“ نع هوم رعأ

 دحأ ىنثدح لاق رع (نرحلا) يعاب كتماوه اذهال لاق مث لجرلا رس ىأ داش

 أ كرمت أ ذانم انااا هل لاف اراقب نأ ها رتما طال ءالط نأ ةناقد وأ معز لاق هاط يبأ نا

 هادي اق كلذم قرحأام لاق انس اردشب



 الهجالو يبان الام زجاف * السبع اككليو مولا يتلذاعأ
 او امور ىلع هدش 1 مث نسحأ راش هل لاق اهنم عرف اءلف

 البخوأ ناو ا نب ىوخ نوكي * ىوطاودج ولا 00 داك دقل
 ٠6 وص

 الهم اهب ادحوو اهارك ذباع ولو *# يئداز ةبارقلا وذ ال_مهلاق اذا

 الضف ةيئاغا ىدعسىوس ىداؤف * يف ناسناوالاض بلا بسحب الف

 التقلازواجدقل يدعس نم لتقلاىف * غلاب ريغ ىوطا ناك نا مسقاف

 الفق اهل رس ماضك | ىلع تددش * اهنيو ىننب بخلا يف ىتنا يو

 تاقو ةديصقلا 0 دما يلعس ولا كو القت تاحالا هده ف قدحسال نا ىكملا نب دا 1-6

 ةرملا ىف اهندشناام فالخ ىلع اهداعأف اهديعت ناب تلضفت ولف تغلابو تدجحا هللاو دق ذاعم اي
 نب مساقلا نب دع 0 لاق ىلع نب نسما ) 0 ( ةعاسلا كلت ف اهلاق 8 تم وتو ىلوالا

 هيهذم ءوس هيلع دراو اراشب م اك أ تنك لاق ىنا ىنثدح لاق دلاخ نب دمحا ىنثدح لاق هيورمم

 يل لاقف انني لوطي مالكلا 0 هلم تباع وا هتتياعام الا فىرعاال لو. ناكف داحلالا ىلا هلع

 لوقا كلذلو نالذخ هيف ني يذلاناو لوقت كالا دلاخ ابااب سغالا نظا ام

 ركل لازإ“ نلت صلع رصقو- < ةرا يف يطعاو ىطعا الف ديرا

 ايحعتلا الا 00 امو 0 د” 5 0 2

 ةيضأب أ 0 راشب 0 7 0 ةياحي 0 رد ا ةرمبلا 3 لاق ا 0
 ريناد ةرمشعلا ةيحالا عام 6 + يخاضالل ل هس ا ةحبسلا ةرصبلا ل اهأ ناك ىلا 0

 ةحمذ هل ىرتشاف همسر ىلع هبرحم ن أ نيئسلا ضعب يف هلكو صاف لاق مرد تا معمم ثعحمبو

 جاتن وهو مراد ني هللا دن مع جاعت نم ةيلدبع ةحعن 0_0 نعل قاب قرسو ةئيهس ريغ ةريك

 كنلا ع ثعرد ناك يتلا م 35 ني داش || هذه تسهل ةبارر هتيراح هل تلاق هيلع تلخدا املق لوذسم

 ماللع الغاب يّتكا لاق مل م هدقب اهساو اه 3 ينم اممتدأ لاق

 الوا مهمركأو 0 ىو »# ىتفان ان -تمهو

 1 ف ةورذ مهعفراو د يدنا ٌّط ةحار مهطسأو

 البلا راد مهدلا كو #*# اهرمح اهدروأ دق ازوخ

 الظتللا اهلهسل اهوقس * ءاعراا نا تمهوت احواس

 المرح 2ك نأ *

 نايسرتلاب ديزلا لكأت ولف لاو كح دلل جدو *

 ديف كر دز اول نجد نإ شنان



 دل يد. 4#

 0-0 واع دل يروم نودع 2 يفي اا , 5 311 1+ 007

 2+ حوع ني 4

 الحنألا اهمظع نم لبالو * اهحاورأ هللا بط ا

 الدنح اهفقارح تلخن * اهربظ ىلع ىنيي تعضو
 الرقم ابفارع. تلفت * اموترعل: يلا "توعأو
 ا 0 ا اذ دع 0 تا و

 السلا ةضمالاق نم يطأ

 د

 ند

 د

3 

 د

 0 ه ةيطأوموخأ /

 0 2 6 ٍِ ثحب
 ةمححض اهم 0 0

 العش ا هروط ادع احور نكلو

 ال ءآلااهرظب ةمأ ع 5 ع اهىما ينناخ يذلا ضعف

 الدر هتقفناو اطالخ-# تراك .كناكم+ الواو

 الحاد اهدجح 0 د أماضخ كشاديتسا الولو

 د 6 0 مح د أطاح ىرت يتح تاكو

 0 قتدز دقف * _-- ال كتلاس

 المج انيسحم ىب تلز امو * نسمح انب تو

 ينعقوب و4 1 اع راشب نم يدتفا يف يأ مع كليو هل 3 هلكو اعدف لحرلا ىلا ةعقرلاب ثعلو لاق

 4 ٌثعب و تغلب ام اهم غلباو ل امفاف للا لدم نوكت نأ تردق ناو ةيكا لسا بهذا هناا ِق

 ص م

 ا او 0 ىدحلا دلا 0 مخرلا دع 0 لاق دمع نب مشاه ( ينربخأ ) هيلا

 كرو 0 هن ل م .لاقءالملا نب وز د

 انا ىوج نمىلق تتتف # ىخ 00

 55 نا حبصي # اب مالغ نم 3 ا

 تام املف هسأ ىلا اعظم 10

 ليضفتلا, قحا ميركلا نا * هنانكحا ىلعلضف عفانإو
 .هلوقب هددق ةيبأ : اك ىلودقو وهلا 0 هوب ِ

 لوبو 00 ند ءقعاوحايرل | 00 د 2 نيح تاربشلا عفانأب

 لوبق نسح ورحيف تاو د 4 همن 710 8 ريغ ةيقع تروح ثأ

 لدضتلا ةلسو كارما #0 اتفكف ارهشا انف تنلوو

 ل 1 1 هوب | م ماو 0 اعفان ونام زلا يف الاله ىعذت

 انثدح لاق دمحم نب مثاه ) ا ) هيلع دفو اذأ ةنس ل ك 2 ةيطعل هوبأ ناك ل ملثم هاطعأف
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 ا
 راتلا مهاربا قيل قدحسا ىن ”دح لاق يعافرلا ةمقع نب مهاربا ىندح لاق قوعلا ل الع نب نسحلا

 ترصح ةلاَز املف لشتغت نهم ةيراح ىلا رظنف مرا ردح ضع ىلا ىدهملا لد لاق يرصبلا ٌْ

 ءارعشلانمبابلانن م لاقف هيلعر' مث#ىنيط ىبع تراظن * كوةي أشنأف اهجرفىلع اهدي تعضوو |
 راشب لاقف * يَ ىنيع ترظن * ز>١ هل لاَتف لخدف هل نذاف راشب اولاق

 ينيش قفاو ارظن * ىنك ل ينيع ترظن

 نتحارلاب ةود..# تار 1

 00 تح © لوظفهتم تلضف

 لاقف اذام مث انلاث تنكأ كحيو هللا كحببق ىدملا هل لاقف

 نبي رفزيف يوهلل * ىباقو تدم
 نيتعاس 3 ةعاس 0 تك يأ

 هلال اب وأ ةغاسي ةفصلا هدع نم تفقأ نينم ملا ريما [يلاقف ةزباخن هل حو يدهملا كحضت
 «ورهم نب مساقلان يدم امك لاك لك نب نا ( قرح 11) ةئئاطا جرش#للا كحبق نع جرح

 اناقف موب راشب انءاح لاق : جاجحلا نب دمع ىنثدخ لاق يحربلا بهو نب مصاع لشروا امدح لاق

 لاقف كلا | نسحأ نك أ تم مل هل ت تاقف مونلا يف هتيأر  ىرامح تاملاقف امغم كلام هل

 يناهضالا ب باب دنع انانأ يبذح يديس

 يناحش دق لدبو ناب

 ناسا اهاان

 يفتي
 انح 3 م و م

 نارفشلا دخ لدم عا دخ اطو

 قاوخ لاط اذات 2+ ةعولو تم -اًذإف

 لاق نسحلا ( ىربخأ ) هلأساف هتبقل اذاف راخلا سوغ نم اذه ىيردي ام لاق نارفيشلا ام هل تلقف
 ًاساجم راشب دهش لاق حابصلا نب ىرسلا ينثدح لاقسايإ نباىنعينثدح لاق مساقلا نب دمم ىنثدح
 اوندحتو 0 || ناف هلك ءانغالو هلكاثيدحالو هلك ارعش اذهانساح اوريصتال لاقف

 ءاح لاق ةشئاع نبا نع يناركلا ىنادح لاق ىم (ينربخأ) اب ايهانت نشدعلا مهانتنا ولعت و |ودشاتتو

 ناساب هللا 0 رادلا ى 4 اسنءت اقف مالغاي تنأ نم ىل لاق بايلا ىلع نأ وىلأىلاام ون راك

 ا ملا ربع ني ليوم ناك ن 1 متاح قد نءيناركلا ىنتدح لاق ىمع( خالخلا ) تاره قدشو نرد

 راشب ان ةّس هيلع أطن أم رم رصاوقب ةنس لك يف راشب ىلاثعب
 تعتم يدب نم ردلا يف عم- * طي لهو رد ليوساي كرمت
 تنل اطرق نوكت ةاون ر # ىلا كلذ نمليهساب ىتخاف

 تاك (تخيسنو ) رعشلا اد ىف هدايا ره ةنكبمت هلا ىتكو هل هقحَصأَو رمان هلآ تعف

 له 55 م ءاَقَدَصَأ راثي ىلا ساح لاق ناوفص نب نسا ع مارك ند نع ىلع نب نوره

 د

*# 

 قاربويمسج لس * لالدو جنغبو
2 

 د



 (ة»ع)ذ

 هلوق مهدشنأف دج امم 1 هد كليب نأ 0 هيهذم لثم ىلع اوناك ةقركلا

 احاححح كح كعل نه ان احانر اف قوشلا هاعد ينأ

 هلوق ىلع ىنأ يت
 احاط هب حرلا تبهاول * لحباب يف مدح قاحيف

 ىنباي ينع اوموق لاقف كلوط نم لقنأ كضرع ليف كنأك تنأو اذه لوقتأ ةينازلا نبااي اولاقف
 ع 0 لع نب ىحي ( ينربخأ ) م ك2 اشم 0 دفق تل باقلا لوغشم يلاف ءانزلا

 يف ةوسن هيلا لخدف نادربلا هل لاقي يئدعلاب هيف ساجي ساحم راشيل ناك لاق بيش نب ةيفاع نع

 تفرضنا اذا اهعشاو اهل قبح اهفرع 7 0 نوم ا قثعف هرعش نءمسف اذه هسا

 ددر, ناكف هف ع يح اهلزنم ىلا امعبت ا ىلا هيجل ف هلم اب اه 50 مالغلا لعففاط زم يلا

 ءاحو تلعفف انههىلا كئحم نأ ىلا يدعو يح ابل.لاقف اهح وز ىلا هتكشتف هن تمر يتح اهلا

 ام اهل لاقو ةعاس اهتدحم لعحف ميل وهؤ سلاح اهحوزو لخدف هيلا | 3 تيحبإو ةأيعا عم راشب

 اقف ةمامإ تلاقف تن يباب كمسا

 ايس لالا انااو د نيا تدصو دق هنأ

 لاقو ًائاق بوو عرف ظنا دقو اهحوز ربا يع اهنيك وفا ل تا
 دوح الا ا كا ان تمداما: تن ةلا لع

 0 هللا مالس * مييف تنأ موقل 5 الو

 ديدحلا نم دشا ريا ىلع # ىنك تءذوفةمينغ تيلط

 ىدومق مكن رايز ىم ريخو * هيف ريخالنم كنم ريل

 ًادئام هللاو تلو ىف تلمفام كتيدف يناقك هل لاق َكحضفأ ناب, تامه لاقو هيلع اهَحور شفر
 راغب ةضق ف ىميجالا نع ةلكملا مدع لب يور دقو ف رصناف هكرتو ىشمام كبس ًادبأ اهيلا
 بئاسلا يمعالا سايعلا ينأ ن 9 حضوأو دانسالا اذهنم يوقأ دائساب جي هنيعب ريا اذهو هذه

 ينثدح لاقىلع نب نوره 2 نه( تخنش ) هدانسا سايعلا ينأ واخ ىف هاركذ دقوخورف نبا

 تاق ءامدن ةسح راشيل ناك لاق ساون أ انثدح لاق يسونبالا نادمح ينثدح لاق يدهم نب ىلع

 يدبملاناكو قرغف ءاروملاةلخد رؤيغ ديري قروز يف بكرف ءاربلا هل لاقي دجأو ىو ةعيرأ نإ
 ير مث ءاقدصالا دعب ايندلايف ريخام لوقي. راشب ناكف قشعلاو ءاسنلا رك ذ نع ازاشب يمن دق

 هلوقب هءاقدصأ

 هالات تاتا مامالالوقي اذام يمدو«نبأاي
 مايهلا يداّوف ىلع وفهبو س * الاب - اهبحا نم, تب

 ما موجب لدت ابعاك اهحبو

 مالحالاو نيقشاعلا ىتك # الا يديد ابد كيال
 ماشتحا يفو ع َيَكيمَلا #2 ىملس كنع عدو ينآسا يس وم نبااي



 ل لا [ بيتش لمللك نك بر
 سارتدبيف ةأرسشلل تسيح

 ىعدت تربهف هدفت ا

 : راذا 5 لولعملاز 7

7 
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 ماتا ابملع أاناع تقع
 ماكزلا اهنع قشناو مسني

 ماسرب هبناسل ىف حبش حا

 200 تاكل د راك + كدت قى لومشلاهةكدص

 اكلاه يتيح فارطالاقانوهو
 اما ماتا بارما يقفو

 قدح رياندلا كيا 32

 ناسعلا ونري ءايهصلا 1ك

 يرخاب لعت ةيرش نم نجح

 # هدلاهب يدوافابحاص ىلناك

 مالكلاوهلاصوأ تتامو س

 ماري الام موري ىشعو ل

 ةرقلا رسلو نيللا تع
 لكنت تينلو نان[ مل
 مادملا هيف راس نيح ىو

 مالكلااماو رعشب ل اعوقوي * امادن كله دعب سانلا ىقإ

 0 ل كالا رو

 ماقس داؤفلا يفو ةاذق 2 ءلاىلع بيلا دقف يموم نبا

 ماه رباقملا يف ء الخالاو #4 0 ى

 ارهاق فلم حمم اياك © اناتلاملا :عا ل 1 ا اع
 3 ند ةناَغ عا د 0 ا ضخال

 00 دقو

 تا تلح نإ الكل فا
 قادعلا نإ هل تلقت

 ىب ىتلال

 هيسآنت ماقملا ىفايانملا 01 7

 هنئانح كيلع تنه اذا مو * هماقم

 دقاق لاعتلا لك لحب

 . هيلاط قط ارب ق> نيملانع
 0 ارت يطلاو كوشلابو

 اد ريكا نطلاو املاطت
 0 0000-1 داردتو
 هك اوك يداجت لل اقاس 1و

 هيئابس انياع قافخ توملاونب

 هبراه رحبلابذال لثمو ليدق

١ 
 نأ ناليع 0 5

 نيو ىحلا اوت ل والاكالوأ
 اهلا, ف> زي لبللا جتك يجو

 مطاعق
 )ا

 0 ار 5 :

 يب

 0 0 كلا اذا

 ةديصقلاهذهو هركذ نمتعفرو راش اهطعا ةس ةيطع لوا ا مثرد فالا 5 رمشعل هلصوق

# 

2# 

 د

 * همعط قاذنمتوملاقوذب برضب

# 

# 

# 

 هساعت فونسلاب هناا انعم هد د
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 هيتاعتال يذلا قلت م كقيدص * ايتاعم روخألا لك ينسنكاذآ

 هباحمو ةرم بنذ فراقه * هناف كاخأ لصوأ ادخن شف

 هيراثموفكت سانلايأو تيما يذقلا ىلعأ راسمب رت تنأاذا

 نبي )يف كَ اهارحم يىفرصنللا ل 5 فيف> نودح نب سيعلا يبل تايب ل يف ءانغلا

 نادربلا هللاقي هيف ساحب سلجم راشبا ناكلاق يه.صالا نغيفدملا توا 7 لاق حي نيىلع

 .همالعاعدف اهةشعف ندا ةأسعا م داك عيسذأ هساحم يفموبإ تاذوه اميفهيف هن ريض ءاسنلا ل

 انهي ايملعاوتاوكو اك كلخا ند ا اذاف اهن عاف كتفرع ةأرملا تءلكت اذا لاقف

 اهيف لاقو بحم
 انايحأنيعلا لبق ق شعت .نذألاو * ةقشاع يللا ضعبل ينذأ موقاي
 اناكامبلقلا يفوت نيملاك نذألا * مطتاقفىذهت يرتال نعاولاق
 اناحيرو ًاحور اهنايقلب ىتاي * ةيراجم فوغشمل ءاود نم له

 قتالذ لدم 2 لاقو

 رثآ اه نم هب يحاضأف ى اق * اهاقعت ذا سمع نب ىلقع تلاق

 رصبلا ىريالام يربي داوفلا نا د مط ت تاقف يذهت اهرب و يفا

 ردص هليجربالو ًادرو ضيم 0 5 ناريخلا مئاخلاك تحبصأ

 هتسحتسا ناكَو يف 1١ اذه يف راشيل هنع مهارب ا ندمحأ باح قدفنأو ىلع نب يي لاق

 ىلق ةفلاخم اهف م-موأذ * رشعم ةدبع ب> يف يندهزي

 ا رصبي نيعلابال باقلابف * يضت راوراتخاامو ياقاوعدتلقف

 نءالا نانذالا عمست الو * يوبلا عضوميف نائيعلا رصبتاف
 تيعلل] 0 و 5 نيبفلاو * ايصلاعد 9 الإ ناامو

 كلذ 0 لاقو دمحأوبأ لاق
 ريتخلا كنكغو يأ كإإ هدفا فازإ ل

 اوركبذاكوغدوتساامعاضمأ * اق 0

 كلذ لث» يف لاقو دحأ وأ لاق

 ركسلا ىلع هدادزت ركسلاك # اهؤاكي هللاو يمياس نا
 هيلا ةبيغ كيفكي عمسلاو * يدعاف .ةلكش تايع يحل

 رس

 يدجملا قلع مدق ا نأ ةيلاعلا وأ مزال فأن ”دح لاق ىراسالا مساقلا نب دمح ( يئريخا )

 لدا بلم ثدااو لزخا 5 1 ل هل لاق هيلع نذأتسا املف

 هلوق هدشنأف كلذ ىلع
ّ” 9 

 هيد ةيراح هحو ند + هتاز ان ارظنماب

 ل د ال



 ع ١ صهدلا دب تع و رعشلا ةتحدم دقل

 كلذ يف لاق مث يلو
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 ىمهو لل يلا تنعي

 5 بر هللاو *

 اكو تك تكسكا

 نإ ديك ةنفيلخا نا
 ل 7

 بلا تيب ىتققوشبو

 املا كلل يناهنو

 ا 4 َتقَو لبال

 ادعلا نع“ لطملا"انأو
 ع قات اذاو < اد ءاذا  للحلا (ىدصأ

 قيفي فوس رسعلانأ ىلاخ
 اكصاذا نامزلاك الا تنك امو

 يزل ةلق يف عيطسأال ءامدأأ
 اننامزن | لقام يدي نميذخ

 ةقرمم ذاب قدوأال تنك دقل
 عفان ل لاملا نا 00

 ةلحم ىلع تقاض اذا تنكو

 لماعسانلاو 00
 فقعتم نع هللال ضف قاضامو

 احح . لص مومطا ساق

 ها لال جيل
 ةاخم

 هتيوط دقو باشلا درب *

 ةشحو الو تردع نإام

 هتيغتبا امو ءاللا 0 3

 1 ع ينأ اذاو *

 كانو نع نه

 و تكدأ اذاع د

 هتيلق امو هلع تربصق *

 0 ءاعرلا ن عم #

 ل الو 0

 هتيرش قاع الغ اذاو *

 هتيان يف

 هللاو لف كرعش ندحتس مهنا هل ليقف اش هطعب موهمرش بيبشت الب هب هحدم ام هدشنا مث

 تاك ينال ىلها تدك هككللو نحل ىلع هفرص

 ىرلخ نع ىف اراس ناو *

 قرد ناكزلا قام ناو توك *

 قرح ليلقلاو ايشوو ازوز> *

 ققرلاحرلا فو رمتو نماومش ©

 قيفر ىلع الخ 0 الو *

 قيدصو خا هنم لني ملاذا 4#

 قيضت يلعام يرخأ تملا <

 قوسدماحلا يفوأ ىتتلا يف هل *
 قيضت 1 2#

 راشب لوق يدجملا غلب لاق ةيش نب رمح ىنثدح لاق رصن نب بيبح ( ينريخا)

 احص هءارو نإ ليللاو 37

 احجام دعب نكميبعصلاو *

 ضاعاب كمأ 3 بضخف ارويغ ىدهملا ناكو هابإ هدشناف رعشلا اذه هدشنتسا هيلع مدق املف

 تلق ل هللاو تالا تانصحلا فذقتو رودحفلا ىلع سانلا 3 ةمأ' نماذكو اذك

 كلذىف نامل لاف كحور ع نتا

 0 ل[ ط ديلا اشري. الول هاو



 ( ا(

 ندا لع يوطا قدومك و نا نال 2 ا
 نبالا نم افص انامز ىتات * افث نامزلا ةنبا ىلع برشاف

 نمكلا ىلع انيع ىضغي ءرملاو * هلضاوف نم كيطعي هللا

 نهلاف ' ناوزيسقلا' ىلا روس هيب نيبام داللا تلم دشقو

 نيصلا كلءرويغية بشن, رمح لاق
 نئولل ةاوغلا ةالص بيئاوقتاوعلا هل يىلصت ارعش :

 نقلا قفوملا عيد ع د تفرصناف يدهملا يناهن مث

 نمر نلعر د فاس نفل ع هلا تاركا دنا يك ف
 لاقفهحدمو بيبشتلاةكرت اهب فصوو تن رهف ينراح نعوروف نع تالا ئ اهوأ ىلا هتدصق 2 6

 سمأ ىلع ميقيام 0 لاصوو * هلخ مارص بابحالا نع ىلست

 يرجناق ترقتسامئاححح ترجح * يوطاو ةبايصلاسارفاضاكرو

 ىرزاالوىلع يرزبالتحبصاو * يغولا ىلاالا نيكر يام نحبصاف

 يرسن افتاقراطلاىموه«تتامو * ىتتلا عم تعرش دق يفاو اذهف

 ةنيفسلا فصي لاق م

 ريدلاةمحام نيالا يوكس ةليلق * مدالو محلب يرخنال ءارذعو
 صعوالو ثوعو يفال 0 د تصخشت لولفلا هيف تئعط اذا

 يرفتا5ى رغب ىشال ىوقلاليلذ »+ بتصقتم ىلع تل تدصق ناو

 ير# اهيرج نهموقلا سوف تءار# امبيرو روحبلا راس بعالت

 روحبلارابث هلعط هيويس كلذب هباعف روحبلا ناين لاق ناكو لاق
 رت دلاددعلا ينكلملا يف ريمح ندو د م ف مشاه نه كمه نا

 رطعلا نم :ءاضواع يدسو ءاوننا# يدنا مى ل
 ىرديالو يردي ثيح نميدناةافع# هبغتال نم ليبح ىلبخ تمزلاف

 رسدنلاو دقارفلا نيب ام تلزن #* ةفالخ تدب هللا 5 يب

 رضنلا دلو نم كالمالا هب تع 5 د كي ةاصو نم دهع كدنعو

 هتديصق يف لاقف هاحوف 'ىثب ًاضيأ هنم ظحي ٍض
 ناطلولاو قوبدلاب بعلي # هنامعب ينزيةفلخ 2#

2 

 نارزلا رح يف لوموم سدو + هريغ 3 تاانادبأ د

 لاقف هام دق راشب ناكو دواد نب بوقعي هب يهسف ىوحتلا ننال ةقلح يف اهدنا

 00 ةفيلخلا 0 #37 ميمو لاط 2 ف 0
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 ال يتلا ناميالاب يدوملا 0 ا قنع برض ترتخال ع 5 نيبو هاا يداشنأ ن يب

 ىلع دمسو ًاظيغق ثني داكف هيلا هعفدو هيتكف كلذ بتك ا يو الف ًالغفل امأ لاقف ءربحت نأ اهف

 اناذأ عمس ةحبطبلا ىلا غاب املف ” ضار اع ا رك هرركو اهو اهىحأ ىف رظتلا ةرصلا ىلإ رادختالا

 0 قيدنذإ هل 0 0 9 نذؤير اشب اذاف 0 اذهام 0 لاقف را ! سا تقو يف

 هجوأذا ناكف 0 هقلتأ أ طوع 5 - ةنارملا ردص ع هيدي ناب هبرمضف 0 هب رمضل 0

 ريم ايعتقدنز ىلا رظنأ مهذب هل لاقف مح كو اانا دف كرا: هلك غو سح ”لوق طوملا

 الفرخ آلا هل لاقف هيلع هلل اىمساف وه اقلب كليو لاقف هللا 0 لوش, الو سح لوقي ا

 ىف ىتلأف هيف توملا ناب ًاطوس نيعبس هبرضض اماف اهماع هلل ده يع يتحمر ايلا هل دعا تلق

 ( ينربخأ ) اب نفدف ةرمصبلا ىلا 0 عا ءاحف 0000 ير مت تام يت وح ةئيفس

 11 لك هنأ نع ريرح نب بهو نب ديزي نب دلاخ ىنادح لاق هاط نب دحأ ىنثدح لاق م

 هودعم راك لاق ةرصصبلاىدهملا ريزو دواد نب باوقعا ود دواد 0 1

 رباثملا كيحا نم تحضف كاخا * اًطاَض رباخلا قوف اولمح مه

 نأ َُك ا ىمحالا | ره رتل 3 م غلب نيئمؤملا ا لاَقؤ يدع 0 ىلع لذ دف باووقعت كلذ غلبف

 لثم ربا ىقاب ركذ م هداقتا د لا يفيفع, لاق لاق امو كحنو لاق نيئمؤملا رم وحجم

 يدمملا ىلع مد نأ دواد نب بوقعي فاخو هريخ يف سهو نب ديزي نب دلاخ لاقفدمدش يذلا

 رآَر دك ِف ةحطبلا يق اهلا 2 هلتق َى - طاش اب هب رمضف 00 م هنلا هج وو هنع و و هح دمي

 نم ةعامج ن نودي نع ٍلفوتلا 1 ل لع نددح لاق رام نب هللا دس ,ع نب دحأ ( ينربخأ )

 رخ اولاق متأ هريخودحم نب ىلع نعهاط ينأ 0 0-2 02 نب ىحن اي نكيرصنلا ةأور

 0 هطعب موب وقعل هب لفحم تاوقعلا 0 و 1 هريزو دواد َ بوققعلو يدوملا كلا راش

 باوقعل لاقف#لْزيملا موسر ىلع ءاوثلا كلاط * ر ع هن حاصف هلزيم ديري راشبب بوّةعإ صو

 هودعمم لاقو راشد تضغف د لدحراف داعم أ ءاشن اذاف د

 دواد نب ب وقع ةفيلخلا نأ * مكوأ لاط اوه 2 ا

 دوعلاو قزلا نيب , هللأ هفياخ * اوقاف وقإ كتان تعاش

 نأ دار ا أذا راشب ةداغ : ف ناكو هيلع لذد بوقعي باب ىلع راشب ل تااط ا قفولا لاق

 دشناو كلذ لعفف ىرخالا ىلع هبال ىدحاب قفصلو هلامشثو هلك نذل طف ن كك 3 دقسا

 باتنملا كدسل ناض رعثم د ةيشعةافعلادرو دق ب وعل

 بارش ريغب اهعرازل تن # ةنوك ينتبسحو مهنقسف

 بائذت اهقساو كفنابم.شاف * ةناحير ينناف كيردل الهم



 تالحلا ىلع اهتمالم تناك * تب ااذافاهردةريزغلا ىطعت

 سلف اهرد ىلا لصوي مل اذا ىلا ةريزفلا ةقانلا نم تلخلا ةلرنع يدهلل نم تنآ بوتس 0

 يدجملا 8 املق 0 ةرمدبلا ىلا فرصناف 4م ر>و هيلع باوقعل كلذ ع 1 لاق هيلا تملا

 كلذن 0 ائيش اراش ١ طع ب باوةعل يدب ىلعدلك كاذو 3 هلا لصووة 0 ا هع 0 ةرصبلا

 هبق وحم 0 اعنأف ال هل اولاق اق مثتحي دحأ انهاه له هك ةقاح ىلا راشب ءاش

 ةضيلا هي هيلع تماقو ورا اراشب نا يدبملا ساوب ل لاَقؤ دووكمإ ىلا ةقلحلا ا هب ىعسف ىدجملا

 نا هكا 1 0 ذل مهجورخ فذأو ؛ هدأ قل نا ا نِمْوملارمَأ اه دقو كلذب يدنع

 تارمضا نأ ه ص أ كيه تا ا ا 1 ةحرطبلاب |ون :اك املف قروز ين ةستللا

 هروب : رمدا نأ نيدالخلا صاو ةئيفسلا ردص ىف مقأف هب صاف ةحيبطم ملا هقليو 1 برض ًاراشب

 راش ١ ليقف هللا دمحال هاوامأ رمضح ند ضعب 0 عج رتسا ل اش كلذ | والعنف ةسشن هش نوعان 0

 ةحطبلا يف ىقلاو اهنمتام 0 نيعيس ب رضف اهملع عجرتسا هي ةيلب يهاعا اهيلعللا دمحأف يه ةمعأأ

 طايسلاب راشب برضامل لاق جاجحلا نبدمم ينندح لاق يلهابلا زرحب نب بنعق فس يلع نبىحي لاق
 لوش نيل 35 0 قءقمشلا يبا نيعأ ت تبل لاق ةئيفسلا يف خ رطو

 *:( ض5 راقد وللا لك ليبفلا

 ه3 عا 3 د درب نب راشت نا :

 مأ لاق ةبش نب رمع انثدح الاق اهلا رصن نب بيتحو رامت نب هللا دبع نبدأ (ينركأ 0 ١]
 شرفلاب هيلا ثعب الا فيررش ةرصبلاب تب اف ًاراشب برضف ةقدانزا| بحاص رابخلا دبع يذهملا :

 ىنادحف ةيش نب 2 لاق 1 نيوس نها دقو هنافو 6-5 لاق ةحيطبلاب تامو ايادطاو ةودكلاو

 لجرلا لاقف تمي مل لاقو كلذ ننوي ركناف عان اثلا:راثدا يتق سوي دنع انك لاق يلع نب ماس

 نيدمءأ سنوب لاقف يضر يتح هل فلحو ىلعو لحف, لاو مم لاق هتيأر تنأ لاقف هربق تيأر الأ

 بهذ مهني ناكو ريشب نبنوعنب دش مم ةرصملال 587 نم ةعامج دحوم 5 ( لاق ) مفللو

 ل هح رذخاف ءاملا هامحف ةرار ا فرع عضوم يف ةحبطلاب هتنح تيقلأ راشب تام امل لاف راشب

 يدشنيام ع ناكو لاق هوقدف خا هب ينأف ل ةرصبلا ةلحد

 م نمطليارسنح # يريرس لوح ىرتس

 ًاملطظ ءاروللا ةديغا# هتك لاتمام
 هتزانج فلخت اهتيآَر حصفام ءامت ةيدنس ءادوس هل ةمآ الا دا اهعست اش لان ك0

 لها ىلا ىنو راشب تام امللاق ىل !ء نب ملا قير ةحاوإ لس اك ساو هاديسأو حيصت

 دبا لاقو هنانل نم هبااوتمر اك ١ ا تال ا عهضعب انهو مهن ماض َرشاس كي
 راش ! لثق ىف ىلع 1ك يحي هب انربخأ ايف يلغابلا ماشه

 دقتفم هدقتش و 7 + 0 ةكبي مل تيم سبأ
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 دلو ةقرفل هيلع كبي * ملو نك .دالوأ اكل
 دك هل تو 2 الو نب أ نباالوىبتخأنباالو

 اودحس هيعأ معان امل # اح رف ءلعأ نأ اوتعز ل 5

 كلذ ىف" ضنا لاقو: لاق
 راد يف نئراحاحبصأف * درجت افق يمعالا عت دق

 راشبو دا 0 »2# ابحرمال ضرالا عاقب تلاق

 راخلا للا رالا صضغب أم #* امهمئانس هع لل رداع

 رانلا يف رفاكلاو رانلا يف # كالم ىدي يف ًاعيجا راص

 لالا نع دالخن 5 نع دمج نب رم نع ناو ا او يلع نب ىحي دحأ وبأ لاق

 000000 1 افرح 15 نيسو أع عي دقو مو د ا ا

 ترك ذف يلخبل لعن نايس ءاغ 31 0 ا مس هيف 0 ا

 ينأ ىلع سو هيلع هللا ىلص هل الالجا مهنع تكسماف م 0 ىلص هللا لوسر نم مهنارق

 مهف تلق دف

 ىدنع قفل هاجم امل هناف ًاريخ دواد نب سا لاقوولق ىلعمدنو ىب يدهم ءأرق امل

 لاقنابز را نب فاخنب د( يركز ىلا نوال نيح تمد مث هتلتقف قيدز 4 لع ادوت

 ةعمانك ةرضنلا ىدهملا ٍلزن امل لو ةورع ند يتدح لاق كلملا دبع نب دمت نب رم انثدح

 ناكف 1 هبرضف فاتلا ب رض هبرضا لاقو ًاراشبهللا عفدف ةقدازلا بحاص هيوده

 كر أ كليو لاق لامس كلوش الو برضتأ قيدنزاي لاقف كليو ىتحوأ هل لاق ًاطوس يرض الك

 اهنمعضاوم ةدع يف تركذ دق عك حا راشيلو برضلا كلذ نم تا لا هيلع ىمسأف وه

 قدر < دامح عم هرابخأو نونفلا هيف ىنغ يذلا اهف ع نكعا يف تد رفأ اهناف ةدبع عم داع

 عضوملا اذهىف اهعيمح عمجم مل اناف ىلهابلا مئاه ينأ عم اجا ٌكلذكو تدرفأ ًاضيأ اهناف امهجاه

 فانكلا ريدصت ف طرش م ةسفلم امسغتسم اهنم فنص ل زك ناك ذا

 م7 ءاروح ديرب رابخا 1-0

 ك1 ةانك ن د ةأنم دنع نب نك نب كمل ل يب يلاوم نم مث ةنيدملا لها نم ل احر ءارود> ديزي

 يدوملا ىلعمدق نمت نحو رسولا كاد 0 0 ا ةقط ع نم ةعانصلا ريك ني وجم كلاخالا

 ىلصوملا مم هأ ربا ناهغلب ا ذو ليامثلا ووح تودلا نسح ن ناكو هانغف هتفالخ يف

 راب لاو كراع را وع ةدع ىرتشاف ءانغلا يف هتراشاو ةلباهش ىلع هدسح



 لاو

 0 , مهأرب | ناكو كيدولف هناراشا ذحا - نهدكو نلعحم نأ نهرصماو اب 0 شجر نه نوف

 ادرفن«ناك امهيلعلطب اف سانلا ىف اهرهش تح كلذ هنف رعي نم لك ملعتي نه أو ةباو وع يك

 د.شرلاىلاوم ن» ةعامج ىتثدح لاقيسومنب دمع انثدح لاق ىلع نب نسحلا( 0 ) كلذ نم هب

 ام ىدبملا اهف زداتي ةيتع صا يف انايبا ةيهاتعلا وبا لاقف ةيهاتعلا ىنال اقيدص ناك ءاروح ديزي نا

 1 يوه ءانَغفتلا تنط ىدهملا بحبو ادفاهيعور نال
 نبت كيحار نم ايل انت« يحلل كرا ت0

 مشرو يب كيلا بحي قنع #* هلام كئاحر نميفن تب رشا

 مشاو هقرب لياخم يعرا #* يرطظانكدو>ءامسو#<تيمرو

 ميرك حاجتلا نمض ىذلا نا * ال,لوقا مث تسأيتسا امرلو
 هل لاقو ةيهاتعلا ىبإب اعدف اهم هانفف سفنلا بيط هيف يدهملا دجو اتقو اط ىخوتو انخل اهف عنصف

 اهضعبب رتشاف مهرد فلأ نوسح هذه 0 م تعم (عالاوم نال اهلا ليبس الف ةيتع اما

 ةييش انثدح لاق نايزرملا نب ا ىندح لاق ىمع ( نرخ ار كر ص اوكا كي ةيتع نه ار

 م الكش هجولا نسح ًافيرظ ًافظن ء اروح 1 ناك لاق يبب رلا ٍسايعلا نإ هللا دبع نع ماشه نبا

 دحأف اهارئال هيف ةليمح ةلصخ 3 ءاعن تتكلم هع لكاالوتطلا زاحملا نملك مدقب

 هركاذ عيشيو هن“ عفري مهارب .أ ناكتف عماج نب ىلع ىبضوملا م .هأربال بصعتي ناكوديف اهتيأر الا مهنم

 كلام ينال ًاهدع نكو هت دح اب هلا قدس هنبإ تعود[ حل ولدك ” عضا وم ىلع هنيولبمخلاب

 رورسعث عب ود. شر لا هيلع مغاف رضتحاو ًاريدش م 1 ةقاراغي نأ داكيال ىمعلا جرعألا

 - ١ كر كلام وبأ لاقف تام مث هْنَعب لأسر مداخلا

 توم
 ديدح ضغوهوبرتلاىفراص * ديزي باشلا نم عت |

 دؤعشلاب هيرادو رجس هكون 1
 ديعبلا 4ث هلا ىلاطتو * هحولكن مهامد تفز ني>

 علا جم كي لو ديزي نس ناكف

 ( ىنربخنأ )ةنإاب نيو رمع ةكتنت نم رصنللاب ناثلا ليقتلا نم نط زرخ ننس تا نإ
 ىنثدح لاق فس وبيلا نب فيحتأ ىنثدح لاق هيورهم نب مساقلا نب دمحم انثدح لاق ىلع نب ن لا

 نب ةئييعن:نمحرلا ديعدمم ونا ىنثدح لاق روصنلا 1 ناخرط نب دايز نب روهمج نإ نيسحلا

 ا ىنلك لاق ينغملا ءاروح 7 ىنثدح لاق ديز وبا نوءيم نب دمحم ينئثدح لاق ىلؤدلا ةيراش

 لاقفهبهنغأ ارعش لق نكلو ىننكمي ال مالكلا نا هل تاقف ةبتع ىف ىدهملا هل ماك | نا ىف ةيهاتملا

 كمروص
 اهفكي ىدهملا مئاقلاو هللا * ةقلعمايندلا نم 'يشب يسفن

 اهفامو ايندللكراقتحاامف .* ينعمطي مث اهنمسأي الفا



 مف

 ا 707 اذ لآ ف رات لاقف ةهاسلا ىأ ربخ هتربخاف اذهام لاقث هب هتننغو انل- هيف تلئسف لاق |
 كلذ تبحأ نات لق ىدهمال ينرك ذاذ لاقال تاقفري> ثدح لهلاقو ينءاجف رهش يذم مش ةهاتعلا |

 لاقف هب هينغأ يح هذعو هركذنوةكرحم ارعش لقف
 »©« وص

 ل توا 9 دقلف #* يرعش تل ؟دنءامىرعش ل

 رهشدعب نهدر,باو> نم * لمح لوب ىلوا باودحام

 اا ]و اف كف ىتك ةيعاشلا نأ نأ اقف ترضحاف ةمشب ىلع لافقف يدهملا هب تينقف ديزب لاق
 نم يلع هللا 55 ام نينمؤملا ريمأ رعدق هل ت تلاقف كي :امأ هغات ال امم نايحنام ىدنع هلو

 0 داأسف مايأ و نها كانا تماعاو لاق ىلمفاف لاق اذه ا كك نأ كرار قالوع

 لاف هب هع نأ 3-2 ةيشام لقف قيررطلا ت تفرع دق تلقف يدها
 ى

 0 وص
 مسرو يف كيلا بْخي قنع * هلام كئاجر نءيباق.تب رشأ

 ط اهقرب ق1 عرأ #2 ىرطاندلر وج ءامسوت 5

 2 حاحالا دعو يذلا نأ * اللوقأ مث 2 0 اعرلو

 | راق قال ول كلذ ترك ذ تلاقف تعنصام لاقف تءاحف ةبتعب ىلع لاقف ىدملا:هتينغف ديزي لاق
 "0 | ةهاسلا أ تملعاف ههركج اح 2 لعفال تنك اه. لاقف ذيريام نيئمؤملا 1 لمفيلف هتباو

 اا ور راو < لاقل لاا كلم كنطت
 ىلاب ناحتمي كدعو تانبو * يرتاق كواحر ذا آما ناكام

 | هيلو ٍِس هب تلام * باخ ةقرب براتءط نو

 001 ارو لبر لات لاقدتا نع قحسا نب داح ينثدح لاق هزالا يبأ ند ن4 قرخأ )
 تاقف ءانغلا ام ب درزن فل ةيراح يل رك تك شيرو باو ا ىلع ةنيدملاب ن 1

 2 ![هف كسا امانان تلقق:كدنع ٠١ تاه تلاقف ىلط دنع ينوكو يناو> درو ىلوق يعبفا 7 اط

 ين» يجمساف هللا ءاش نا ةلوذ.م و ةلذا لب 35 أمف يهوط عع اهحسأ نه ةريط تقرطاف ةعنم

 تلقف َلَقق ىش كدتع ناك نا مست يو تلاقف

 5 ن٠ تمولويريغىلا كاوه * ايشف» 1 يتنأ ين 0 ل

 يح م -_ نم تشعام الئاقالو # يندو» كاوسا ل 1

 هللاوال تلقف ا هةملغ جايتها 1 ةمحم طرف نعأ هللا كدي 1 تلاقمأ اليوط ىلا ترظنف لاق

 تلاقفةبحم طرف نع نكلو

 ة نه ةبحلا ضوصخم تازالو * يوهلا كتتخال سانا بر ةللاوف
 ا * نكنالو تّهو دق قاف يب قك

 رادو كلف تناك ىبنلا قي رطلا يف يناقلتا تناكف اران ىلق' يف تمرضأ اعأكل هللاوف لاق



 سر

 اليوط !رهد ينفطالتو ىبتاكت تناكف ءافاخلا دالوأ ضعب اهارتشا مث اهب :جرفتاو
 ذم وص

 م7 ةراتخلا هنالا 1 نم جم

 اناطو معتلاانل ماد تّئْشول * اايحالا ال تعم ةلبلاب

 انأب سم هيلقعل  حيحصلا ع عد * اففرقال وش اهاقسن اندب

 اايرز اطاذم جازما دنع * ةرانولازغلامدلث٠ ءارح

 اباتنع تعش دق ةضف نم * اهنانبناك ةبراح 2

 اتحمل لاك يلع ىتات * .اهب ترقن اذا اهانعي ناكو

 قالاطاب جنه راتخللا هنطو فافدلا ميحرلا ديعل ءانغلاو يمعلا ةشاكعا رعشلا * لماكلا نم هضورع

 يطسولا ىرحم ىف رولا

 هيلو ىفلا ةعوع رابخا 2ك

 مهنا لافي عوفدملاك معلا يتب ,لصأو معلا يتب. ن٠ ةؤصبلا لهأ نه ٠ ىمدلا دمصلا دبع نب ةشاكع وه
 0 مهؤالب ندحو نيملسملا عم اوزغو او لساف باطلا نترع مايأ يف ةرمدبلاب مت ىف اولز

 كلذب اويقلف معلاونبو ناوذالاوراصنالا مت واذا تناول طرت ||نم اونوكت مل ناو متأ سانلا

 معلا يفاب مههشيو ةيجان يف نب وحب نادع٠ نب سمك وهو ءارشلاض.+ لاقو.برعلا ةل يف اوراصو

 _ مه يب نيب معلا لثك * شيرق يف ةما اسلا اندجو
 نأ ى *دح لاق هبا نع 0 نع نيسلا نب يسع ( ينربخأ )مع ىناس يف يورو

 مملاوذب تدماف عشاجم وذو عوبرب واب تا قا ءادبال دب رمان قدزرفلاو - قئاون اا لاق ةذيبع

 معلااوذ اولا الل وه نه رير> لاقف عوبرب ىف اودراطف بشنألا مهيدبأ يفو *ؤاحو عشاجم ينب

 مهوحمي ريرح لاقف

 برعءلا كف رعت لو يريتر مو * ؟رادزاوهالاف علا ينبا |وريس

 مدخ نم الو 00 ءثعاشو روش ْن ارسل ةيشام كل ةلودلا ءأ رمش نب يقع ءاش هشاكعو

 ىلعىن ::دحلاق يقر ره نإ مساقلا نب دع ىنندحو لاق ىلع نب نس 1 ) وا ) مهحدمو ءافلخلا

 0 نك قى رَ لاق لاق ير تتاكلا ديمح نب ديعس ينثدح لاق ىباعالا نبا نع نسحلا نبا

 اش هيحاص 7 مكب ا قرش : داكن 1 رشا.تن ان 5 اقلاو ىلاددص ىمبلا دوصأا دنع نإ

 ةهاكفلا نم هف 1 م يل ريغ ركفلاو بأ أ هنداهع مع ةئببلا ريغتم همايأ 7-5 2 هتيأ رد

 معأ اهل لاش نييمشاهلا ضعبل ةيراح يوهم هنأ ىفربخأ مث اي ام ءاكف هلاح . نع هتلأسف حاز رااو

 6 تلك ناتالا 5



 (أ04)

 الا اهارب ا تءصتسم هيلع اهمأ سم ناو هملكتف ةئيفلا دعب هٌعفلا يف هيلع فرست مهرادل حانح نم

 44 كهذنا مْ 1 ريسلا ا ,قتدعودق لاقق امو ينءاج مث هسعأيف ىداكو رحدزب + لف كلذ 2: 4 تناعق

 را لأس امنا اللاق ةنيعب موي ىلعدعولا كل تققح لهف هل تاقفتلاط ا ىلا ارك 9 لآل ةرازلا

 الاب ةدئافلا نك "يش يأو يضمام كاس لع نحا هلإو اده هل تن تااَقف

 تاقفاريك ًاجرف عنا لوقا ىف ىل نأ لا ل انا و نان

 نا 3 تلاَقف اهدعو ت زحف مععل كا تدصم لاَتف ل هل ت تملثف مومهملابلا فساكو وهو نيمو

 مو ا أ

 ١

 0 سان عقأ تن هل

 3 ءىنتم دقو اهدلو ىلع م الاو احاول لع تخالا ةَقفُد ىلع قفشت اهنا 2 اهحصتتسا ةيحاص ىل

 دقو ءين ىلع هنم ىلصحتال من يحتضقت نأ ن الزل ريو نك كانوا نأ تلاقو كالذ

 ةسفنل 1 3 ىنع تعطشا

 مرمصنم ءاقصلا ليح 1

 انمز 0 1 0 نما

 0 0 يع مثو

 مرطضل كيلع 01 5

 هديلازطلا ىواسأ نمو كلم

 مغرلا كفنال ًاسحا تلقف
 مدنلاك ا امتار !ىغاص عج
 افي

 هس وم

 مصتخ كلا انو اوماق د اذا ةاشولا نم يلذَح تراب

 ع
 تت

 ةيهال تن 3 ل انعدق

 ىنهاس 0 ءاقولا ل ا. 0

 مكييعل شاو ينانأ مكف

 * :رافتبعنايملاوادفلاتنا

 اومعز يتدبح اولزتسي ى  اط نوسوسوي اهلا اوبد

 مكه راعتسملا اهلقام * مهيعس لضلاذنم تاهيه
 اطوَه

 2 لف يىلقك ينوك * ل ةادعاا يعشنال هللان

 ثبلأرف اطهحالصتساو اهلاددادرت لاط 3 ” لاق اهريغل هنا لبقو لم

 نيشث» ىليح #* مظفب اونو 4 انيدساخحاب

 ر ب , رعل تايبآلا هذه قف ءانعلا

 ينع تراونو ترضدحف ينعدتسو هدنع تاص> دق اغا لعل سيم مون يف هتفر ىنتءاج نا

 انيرشو انعءتحاف تجحرخ ناىلا لأ لاح 1 ىنوشتح الودشبو يك فردا ل اهرب وهو 00

 اهف د مرو او راو كت محلا تف 0 ا ءانع تنغو

 نإ انك ىذلا ع 4 ايقس

 اهققسة وامس ترام ة ةفىع ف

 افقرق الوش اهاقسن نحن ذا

 ةراو لازغلا 0 للم ءارح

 اهنا لاك ةيرا كك نم

 اهفك نم اهساك انسح دادز

 انار 1 ةعامج سما موي

 ابارشموركلا نم معتلا ابحي

 أنأب سمع 1 حيحصلا عد

 اليرز اهلاخم جازملا دعب

 اباقحا .اهرشن اهنم بيلطنو



 نم الع جاز لا اذاو

 هلا 5 تءقحام لاخنو

 0 ا
 ةديرذ ءانغ عبتم دوحلاو

 هب تقطن اذا اهانع ناكو

 نمراصو منلاانب فخ 75

 ىوهلا باط ىلع يب لأال تن

# 

 د

 ايايذ حوش تلمح اذا اهنع *

* 

# 

4# 

 انف

 باح جازملا : ةئسلاب تشقن
 ااضرو بئابح قير قوطلاب

 ا ادرغ

 اناس> لامشلا اهدي ىل ىلع يتات

 اناحح هيلع اذ ليقثلا نود

 اا 1 مو

 ا مظعف دادغب ىلا لحرو اهمالوم ن ه ده مل يرشاف ا 0 نه مداق مدق 1 ” لاق

 صهدلا 3 م 4 فقاخو ةعبطو هن هبروص تلا 00 رم لوط 6 مهتساو الع َُ ز>و ةشاكع

 يندشلاف ديعسنب دي لاق ىسواب واهاع هب حومرو رعشلا اهيف لوش نأ ل كن اند

 كلذ يف هل يبأ

 اهيف هلاق امو

 يغمامن د وعإ لهي رعشت بل الأ

 00 لهو

 3 ساكب انيقاس راددقو

 اهعومدحس 2س اكلانيعو انتف

 ي وهلا حبسا ى املاك انتنقو

 ا

 ينالبو يناس كبح هنأ

 يذلاويدجو نإدجمول معنإ
 تعطقت كيلع يذيش محا

 دقو يق يوولا محردق مهلا |

 ىلقم عمادم ت ردحتأو معن

 قلقا ا مايل كلكم معنا

 ىوهلاب كتيعرحس ةرظن :معنأ

 هؤاد نم ىعد وأ يفشامم“ ا

 قاوم ىل اج نم خو اذه
 اهتيسلف هتادرا هتعزا

 د

«* 

 نت

 ليجلاة لص نم تامام عجار لهو

 لد ضؤلاب ةداقلسلاا مو هايم
 لدا 2 ناعل نانفأو اًيلع

 لقعلا عم ب 50 نازخأ لحرت

 لتقلا نم تفاختارحلا ةنسل اك #

 د

 د

 د

 ا نايل لكل

 1 ىلع داؤفلا حراس ثبو
 لع ابنك مم كولا فاما كيو
 ثم هفداص كاذ يءوب لثه الو

 يناعدرو٠الا نم مالا ىلاو

 55 فلام ع ىلأ

 ناز>الاوتا رسل نم يفت

 ينامج ىلع يأ بايثلا 3

 يناوخا قمحرل تدر ىح

 ناكم لك. كانقلا ىناكف

 نادنا<ف ؟لكدتملال ةفاوودم

 نانرتقم كيدس هؤواودو

 ناد شع نيبو معتلا نيب

 نانفلا انشدع 5 ةيمظ عم



 0 ا م امل كا - ح /
 مالا ول

 يع و

 (7*“ت)

 اا اهدوعو ءاخنلا ناد د ةداقم لاحرلا نه ملحلا يش

 يتاثمو كلاثمي ةدودشم * هلك ةبح ناك دوعي قَح

 ناحيرلاو حارلا نيب دوعلاب * اهفنك فطعتو ينينغت تلظ

 : نلحخ ا نموانرط نم تكسو © امان كا: يواام تتمشف
 ناولالا يف وهللا ىلا يشمو * ارتخبتم ىووهلا جل يف تيشمو

 نانو برطم دوع نيب نم #2 كْياَع قلق داع دوق نا ا

 اه ًاضي |هلاقاممو

 تكن 3 5355 له معل

 ي دعل فاك يرشد الا

 الفا َكيقَرذ : ةرتنع نم مكف

 املف ةعاححم اهم ا

 قامر كل قيحتصل تلقو

 يحور ضبق لت توملا تيلف
 اهايا هقارف يف ًاضيا لاقو

 تيفو اك تيفو يدعب لهو
 تئاثداو ..تءان .ذا: كرعصو

 تيحتساو ىلهأن ورع تيشخ
 كد دف د توا

 ةدرظإ دج كا كاع ا
 تيونام' معن يفرا ملو
 تيل نياو تحرتساف اراهح ا ير ل كا

 نان ..قبابصلا نم:داؤقلا نعو +« رارش كيلع يلق يف مسن
 رادقالا ينل هتتعد عاد * ىوهلاىلعوةواشئنوفحلا ىلعو

 راحس .اهناكح  نيتاقملاب :* تمر اذا ملحلا بل ةلضع
 ل لان الو نا قلأل  نيلوم- ايللط
 راصنإالا امنود رصقت سمشلاك * بعاكب يادب ترفظ اذا يتح

 5119 05و اناس ١ فتاك © رادو افلا اودع تحلتو

 رادقللا .اننيب قرفو .انيف * هعيطديام دشأ ءاقشلا غلب
 ةيراخا هذه ىف هلاق يذلا ةشاكع رعش ند هيف ينغي اممو

 بص

 ريصقلا هستحمب ىلو * يذلا نمزلا ىلع ىهل

 رورسلاب ينيعرشو * يووهلا يندنوي ناك دق
 لال اتم # ىوولا نالع نحل ذا
 ريسيلا يحلاب مكن * ىوهلا فدو انؤانغو

 نب سيبعلا ينال هيفو هتقيرطرك ذي ملو مهاربا باتك نم نيعلا ريغص نبال تايبالا هذه يف ءانغلا
 تاسالا هذه ماععو لمر فيفخ نودهح

 يملا رمقلاك نسحلا ين: .اننب لصاوتلا ةجو



 راسل | ةةتسل اي تطا ع تاو ان دلو
 رودصلا ةنفاح رع ع كلا كلا 0811

 ينئادملا نعام وبأ ايدج َلاقاةيورهم نب  مساقلا نب دج انندح لاق ليلع نب نا( ينثدح ١

 را يف هلوق يدهملا دمصلا دبع نب ةشاكع دشنأ لاق

 ابرز ٠ اهلا جازملا "دنع, ># ةزاناونلا علام د لثمءارخت

 لاقن دكا كلذ, تققحتسا دقلو ايرشادق نم( اهنصواو تكبح كا 1
 تنس[ يناَنئمؤملا ريمأاب كيدي امولاق كتنمأ دق لاق ىححم لكنأ يح ناتؤلا نإ

 اذهب ينريخأو ( نيحلا لاق ) هللا كحق بغا يدهملا هل لافف اهفرسأل تنك نا انش 0

 رعشلااذهيداطلا ىنوم:دشنأ ةشاكع نأ راكب نب ريزلا انثدح لاق قشمدلا دعس نب دمحأ ريخ

 هلوق هدشنأ مم

 لحي ىلا نانا, تدش لخ الخ * امتادبز نم ساكلا لوضف ناك

 تبذك لاقف لمفت الو لوقت امنا نيئم'وملا زيمأإي لو لاق را دحب كن رلجتال هللاو سوم هل كال
 تدجحأ لاق نمآ تنأو: ملكت لاق ىجحب ملكتأ تح نامألا ىل لءجاف لاق اهب ماع ةفص اهتفصو دق
 تنك نأ ايف ردن الإ كنك نأ كدتمعل « قا كل رخل موال 50 لاق دجأ مل مأ اهفصو

 ةبرجتلاب الا ملال اهفصو ناك ناو كعبطب كلذ يف ينتكرش دقف يناحتما نود يرطب اهمفصو

 0 هللا كلتاق ينم كتليحب تويت دق هل لاقو .يموم كحضف ايف ًاضيأ 0
 3 هلوق ةشاكع رعش نم ءانغ هيف تدجو

 نكشلاةدشنم ءاملاهيلعاوبصو * قرلاو ذيواعتلاب هلا اًؤاحو

 ن1 انيعا نم هباولاقو

 ام
 دهاوش كاوه امس نم ىلعو * دءاج كفرط ءامو بوذي يفرط
 دفار كفرطو اقرا ينتحنمو * ىرولا نيب هتءسق كاوه اذه

 سن الانيعا هباولاق اوقددصولو #* ةرظن

 م كو مس سانلا عن ل. ىلعو * مهسأ 7 مويلا هئم ل

 اهئمو ةظحمل ءانغلا

 ان ةراما عطأو *« ادرب سأكحااب يوهلا داع
 رصصق الو لوط الف اماوق تم د تلدتعا اذا قدح تقاخ تهتش 6 اهنمو

 روفاك مسج ىف اهتامات. انآ ا يسم نؤوللا فم ةسا معد 17

 رودع٠4 ناف>ا 3 رو 0 »* امهنتب لطلا طقس نأ لاخن



 ( المر

 مد هبسنو فافدلا ميحرلا دبع زا

 هرم ليقو دعس نب ميحرأا دبع وه ليقو مساقلا ابأ 2 وكلا لضفلا نب محرلا دبع

 ا راوأ كدر ةعارح ىلوموهلب ليقو سق نب ثعشالا لال ىلوم دعس نب مهلا نبا
 د4 تر للطدقو ةكرلاب ديخرلا نوره مايا فافدلا محرلادبع تم اراك هد ةيوارلا ادام نإ
 وهو هتءنص نم هنارك ذف هنع لئس ابوص ذئموب ىنغي هتعمسو

 لوقأ كنع تبغام اذا ا #3 مكبحأ ل نيردنول كتيدف ١

 0 يبريخاف سايعلا يبا تنب ةطير هماب فورعملا يدهملا نب يلع لا نلمس محر اادنع ناكو

 ةيراح تنغ لاق لذعملا نب دءصلا دنع 0 لاق دربملا ديزي نب دمح اك لاف نعفخالا ناملس

 ديش رلاةرضح 0

 كك وم د ودعا مرعلا للا يلعل لق

 كتل ورد نعي رصف < اذآ لعاب كادج  كالعأ
 لق نعمف الو هلاق نم ىرداام هللاو هتءاع توص اذه ىنذام يدبساي ت !اقف اهقنع ترض ٍمماق

 ه!لاقفريضحاف هراضحاب ىماف فافدلا محرلا دبع نع هدا نم اط لاقف تقدص اهنأ مف
 برضف طايسلاب هل اعدو هودر>ف هودر> 0 نيبو نب هيف رخاش رعش يف ينغلا 1 رظلإ ضاعاب

 00000٠ دج لاق هيوررم نأ انتدحس لاك ىلع نب نسما ( يريخأ ) طوس امسح هيدي نيب

 نبى عىلع تا دفافدلا مساقلا نب محرلا دبع ىل لاق لاق ربح نب دم نع ينارطقلا نع دعس ينأ

 هّتيراح تل هيرزاتسواموي ةظير

 اولوهت مهنع رسلا انمتك املف * انثيدح اومنف مهانم 1 سانا

 يلا قعلخ لاق كيلع يل يش يا دحاو تبب ةدايز هماق يفو توصلا اذه كشنغنا تب 0 تاقف

 هتف لع
 لما ةعطقلاب اوم“ نيح الو #* انتب ناكىذلا دولا اوظفحم ٍض

 فنحالا نباسابعل رعشلا * هيف تناك ةدد سعي ع يوب ةيش هدنع عا ىلع اهعلش هتعلذ عزف لاق

 لبهد ينأ لوقنم رئت د رصنبلاب جره فافدلا محرلا دبعل ءانغلاو

 فكثس وص
 اومهوأو ثيدحلايف انيلعاودازف منعا تنك امان انعأ

 1 :ك يذلاب او-ابو ىلع * اورزك امن لقت ملام اط اواقو

 نبألو قديس نع 0 رحم يف ةبابسلا,لمر رسال نحاهم ةعدق يناغأ نيتدللا نيذه يفو

 ب.عو مت يطسولاو رصتبلا)لمر فيفح هيفو ور نع يطسولاب ليقت فيف> ىنئ اطلا روزرز

 هس وص



 م7 ةراستلا هناا نم جو

 عبري مقراقم ودغ تدغو * ىبتمتف ةودغ ةيءس تركب
 (1)علتالا لا زغاا صتنسق تلص *حضاوب كتيتساف كل تضرعأو '

 نمهعاشاو جاسم ل كيعسل راتخلا نحدلالا قف ءانغلاو يءاعثلا ةرداحال رعشلاو لماكلا 2 هضورع ١

 زر نبالهنا ةناب نبا ورمع رك ذو قدساَنع رصنللا يرحم يف رتولاقالطاب لوألا ليقثلا فيش

 امو شي> نع حيرسن ال يلع ولا 52 فيقخ اممفو ور* نع رصنبلا لوا لق ضارغلل اممفو

 ةديصقلا هذه نه هيف ىنغإ

 عرتم نكداب ”م-مذل ترك اب # ةيتف نم © كيردبام ا

 00 حييبذلا مدك قتاع نه د موهحببصف هردعسلا ىلع 5

 ا.بفو ل رخا لي 5 فيفخ كلامل هو ور# نع رصنلاب لوالا لمتلا و .هنلو كلام هانَع

 عب ربو اهقار 0 لبق 8 يحتم 1 0 رطاخ ىعتمتف هلوق ةعص ديد نم حي لوأ لش ةيولعل

 هيلع داشو ةيضاملا تالاصملا ةقانلا هئمو يعل تلضلا كاك اهقنع يف جلا تاصلا حضاوو م :

 بصتتملا صن او هيف رصنال يذلا ل 5 ؛وطلار ءثاا اذه 0 تاصلاو 0 ا يأ ًاكص كتفضللاب

 ا ىلاهعفر ثردحلا صأ هنمو اذه نم 00 سورعلا هصخمو تعا يأ نالف صتنا لاه

 مد هبسنو ةرداحلا رابخا اخ

 بدنح نب لورحج نب ندم نب 5 ةيطقةمساو اي ةرديوللاو (؟) هلع تاغ يقل ةرداحلا

 نب نافطغ نبا ثير نب ضيغي نب دعس نب ةباع نب نزام نب مازر نب ةميز> نب ىزعلا دبع .نبا
 نب دمحم اذه هيسنب (يفر 4 ) لم نجاح عاشر از ارصت ن نالادع نب سدق نب () دعس

 يمس امناو لاق همت نع ىعيصالا حا ند رق نب هللا دبع نب نه رلا دنع نع يديزيلا سابعلا

 هليرازفلا راس نب نابز لوقب زوالا

 را ع كسر نا كلا
 رضاحلا ةدلو اب فيطي * ةبودحم عدافض زوي

 نك ي

 ناداطصي ىرازفلا نإابزو وه جر ةرداخلا نا ىتابيثلا ورعولا 5 مخضلا ةرداخلاو لاق

 * علتالا لازغلا ا كيف »* حضاوب ك كيتا َىَد تفدصتو # يراينالا نبا ىورو )01(

 نإ لاقو 4و هريغصل ةردولاو ثقل ةرداخعأ ديبع نب دح | 0 اق ىرابالا نبا طظفلو )0

 نب بيدح مظعالا مسأو مظعالا نب سبق نب ةبطق همسا نا ليق دقو دمحا نع القن ىرابالا

 بسنلا قا ركذي مو ىرعلا دبع



)8٠١( 

 ةرداتمأ لاَقف هدحو ليالا ل 01 يون نايز جرخف اع اداطصاف |

 داه هاا َْق كفا 0 3 هأو دو كلحرقيفر تك

 نابز لاقف 0 نيكتملا محض ناكو ةرداخلا درحتف اريدغ انآ مث نابز هيلع اهدتش

 راك ف ٌضنف ءايصر نع يشل ةررداح .. كلن اك

 رداغ رداف ة 2 د صعاش نع نايز هللا ل

 0 رظو مشل ل د .تارو ةحاقق كنك

 ينأ نب نة:رلا دنع ا لاق عل سايعلا نب ده( يف 1 ا ٍلغ ىلا اذه باغف

 0 ناسح ناك لوقي ةنيدملا لهآ ن ه 6 ند 0 تتعوشس لاق 8 ىنالح ل لاو يجمدالا

 ةرديوملا ةلكتدشنأ لهف لو اذكو اك مو راشألا يقل يو اذا تينا

 0 ) ةيلضفم كح عملا راتخ ند يشغو ا لاق # يهتمتف ةؤدع ةيمس تركب *

 ناز راغأف ملس ىب 30 لحرلار | اح ةرداخا ناك لاق لضقملا ىنثدح- لاق ) اتعلا نا كا

 .ءاطغأف نيد هيلع هلزاكو يدوم ىرقلا يداو لها لك ىلا اهعف دق 00 هلي ا ىلع رايس نبا

 ةرداخا للدعم علا لاق كالدب يد وهلا 0 هلق ةيلعل ىنلع انناح يرقلا ىد العا ناكو هس ادب اهابا

 5 ىلع لبالادرف 0 نمو احا 4 0 هب , وانني يذلادهعلا ى 2 ع اذه

 ءاحطأ عقوو نايز هاب ءاطعأك كلغ ىذلا ىل 1 ينامعأ هل لاف نانزولا 0 هراح ىلع اهدرفؤ

 هف ردا لاَيؤ هداك نيبو 4 3

 ١ لدعو روسو أمم مداشا د لواط نيهرذالا نيب ةردمعل

 : لود يننا اهنع ريخال د يحضلا ىل ىلاعت يح اههت قو

 للك تفررأ نإ موراتا ..ةلال3 ناحل اهو نآف اهف لوش
 32 عو فا وددع مط * ةيبامث ةيصع يف ا د

 لوحز .ماقملاف مين امإو * وعدعواهدصاب دعو .تشناف

 يئاسثلا ور<ينأ نب وزرمت قاعكا م تخاذنو ) هدس اذه ناكف كلذدع» 4 1 ءاجسطا م جو لاق

 ليقع نم بلاغ نبا ٍباوذ ءاشؤو ةنالثمهلعو: لبقأ ةعضمص نيصاع ينبل ادي نا هيب نع رك ذب
 مثو مع ىنب ن* كلام ن,ليقعو توءصلا ينب نهو ورم نب هللا ا ةعسر نب ف ينب نم مْ

 ترذنف مهعم دموي اوناكو براخم ن٠ مهعه نمو ةرداخلا طهر دعس نب ةلع ىئبوزع نوذيرب

 .ىلأرظنا هيلع يب دحأ يمر ذعار محا نب ةيؤحو يدخل يبراحا كلامنب سيق كرف هيلع ولي مم
 نب ةيؤجاي ىلا هادانف يمريللا رصن نب ةيؤ ىرقلا كلام نب ليقع فرع مهن. اوند املف موقلا
 هنأ ماين ذء صولق تاعقام هل لاقف تناظام ريغل نأ : كل ت تلقا كلا لاقف كاد كل اريخ ىلنافرمحأ

 نيتنعط افلتحاو هيحاص ىلع امهئم دحاو 0 م هلخ 0 طق 00 نءظلا يف يه.ل لاق

 الاتق اولتتفاف مهزداف ةتاع ى ىلا يبراح ا كلام نس سف قاطناو ةيلص تكد ةئعط ةبوح هنعطف
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 نب هللا دينعو كللاغ نب باّؤذ لقو يريبغلا ليقع تامو صاع ىفب ا ريكو تمزوف اديدش

 كلذ يف ةرداخلا لاةف.توحصلا ىب دخأو رمي
 ترغم ءاقئعولايفهب تراطو #* هب تقلح يجحضلا يف البقع ناك

 ءاوبلا وهو حوالا يف هب تراطو يورو:
 تباددي هلاب 2 كردد يدل د ص أخ لا 8ك وعدي مرك يذو

 به رملي ا ند فاعمل مو مهاخأ د اوملسأف فويسااعقو ماعتأر

 قدا ةئسالا قوف 0 هل د* صاع توملا اذ نا ا سو

 0 ةراز1لا 2 4ب ىلدن نإ ان>امر ىلاوع هتاظأام اذا

 ٠

 نم نوعزب م مداوق و هناك تافه هيولص ىلع

 ريهز نب 00 ةمق ول | ىفو لاق

 رج ىلا ليسال مكلا مكيلا * انهو اننا 2. ايوا ل

 0 لاقو براحم ٠ 0 دن ا موب فرعل ئالنحم كتارام م ةلدق مس

 صيغل نإ سيع ىنب و نع ديريوهو دهس ن ؛ ةءاعث ىنإ ندو ةرازؤ ىئب ن4 عج ند نب 0

 مهولتاقف ورك يو بانرلاو دعم 5 2 مكو ةفافكلا هل لاش ءام نع ميك : ل اشيح أوقلف

 0 000 مول هل كاب مولا اذهو تاف>اومع تدهنهواديدشالاتق

 دج اممضت قد الملا يعارم # تغطدقو م: نم انءعنم نو

 ديلا غلبذا 0 >آ عتتل *. اليخ. ةفافكلا» موي. انفطعكا
 دشا| 1 ني اجلا با 1 ل

 ودعتالو بختام . ءاظن 1 و. + مايلع قرضا يفاعارس ركب

 دلخلا وه .ءانثلا نا انناسحإب * ,ىكخبب الإلاال انيلع اونئأف

 مد هبسنو حجسم نا رابخأ الجم

 كه باطملا دنع نبثر 1| نب لفوت يب ىلوم هنإ للقو حمج يفب كوه ناد 35 جحاسم نب ديعس

 ىلا 17 0 ءأأ عنص ند لوأو مهرب أو نيا لرق ا نائمولا

 هح قة ةساامأ 5 م ف كلت ن اح 55 0 مد 2 يو رك ها 0

 اذه ىلع ىنغو برر اا ءانغ ٠ نع ل سرفلا ءانغ 3 ف ةدوخ و يع يتااغ لاو تار ,لا ن

1 

 نايزرملا نب فاخ نب نبا فر 2 ) هدعب نبات /| هعسو ل كلذ 3 ند لوا ناكف يهذلا

 اذه ينع ن٠ كو نأ ةيراا نب ماشه 0 ها نع قدحسا نب دامح انثدح الاق ىد 2 نيسملاو

 ماركا ددعسملا نودي مهو سرفلاب رم هنأ كلذو موز ىفإ ىلوه جيت عا نبا 2 يبرعلا ءانغلا

 ( ل ب ننال



 (م8)

  جحسم نب ناكو ضيرغلاو حرس نب ع ىذلا وهو يلرع 1 0 0 عمسف
 زارا ترا نب دانت دح لاق ىزازلا دم نب هللاديبعنب دم ( ينربخأ ) ىسع يأ ينكي دوسأ 1

 الةيمكلا ريبزلا نبا ءانب بيس ناك لاق ىلذملا ركب ينأ نع ينئادملا نع تب 1 و ىنئادملا ن
 دقماشلا لحأ نوكي نأ فافن للا قوف لدلاب ًائاوصأ عمس هورصاح ال ماشلا ان مو
 1 ارو لع ًاران عفرف قربو دعرو ةيعص ةديدش عر تاذ 1 لل اوي هيلا اولحو

 يف سانا دهجو اخ تللسساو امقرحأف ةبمكلا راكم لع تيفؤك جرلا ١ راطاف سانلا ىلا

 3 لاك ناناعرش نشير نم ةارصا تتامو تفاهم هكا تحيض 0 هب مف اع افطأ

 0 مسوالا لوقو اوعدي اذجاس نمبارلا نب حا 0 3 نم افوخ امزانج

 عجارتو نم را لل ل نيب قيصان هذهو يندب ك دايع كلهم الف يرجام دمعتأ

 013 كلو ةزئتلفا ةعضوفا نع لوزف 1 تدب يف مدّ نأ هللا هللا مط لاقف سانلا

 سرفلا نم نيئانبب اعدو اهدعاوق ىلا اوغلب ىتح ةلعفلا هعبنو هديب [دتبم اهءده مت ابار > ةيعكلا

 كا حسن دعس ناك لاق نيكسم ينأ نع يلكلا نب قرا( دحجا لاق ) اهانف ود لاو

 ةيسرافلابن ونةتيو ريب زا' نبال ةرمكلان وامعإ مهوسرفلا يأر ,ة حمج ينل ىلوم ىلع < [يلوم

 آلاق رير>و رخص نب سءش نع مالسس نب دم يف ”دحو ( قدسا لاق ) كلذ ىلع ا قتشاف

 ىنئادملا تثدحو ( قحسا لاق ) يسيع ا ينكي حم ينب ىلوم وهو دوسأ ححسم نب ديعس ناك

 ينل ىلوم وهو لاق نايا 12 رك ذو كلذ لع ليف ىلإ نعب روع نبا رخيص نع

 رادو ( حسا لاق ) عرس نب هنعلق كلذدلو دحاو لحرل حرس نباو وه ناك ثرلا نب لفوت

 00 ]دو ءالوو هيك نم لق قونأ ركاذأم لثم رك دف نايح نب طاص نع يدع نب مط

 هرغض ىف َلَوَس ناكو هن اال ناو نوللا نابع 0 ناكو اك 3 اسك انف حمس

 ناو كلذ نفردتال تشع نالو هف.ىس سارف نسح الا هَقَتَع نم ىنعنم امو نأش مالغلا اذه ننوكل

 ةبابسلاب لوالا ليقلا نم وهو ىل.ءاعلا عاقرلا نب رعشن ينندي وهو اموب هالو» هع.سف رح وهف تم

 -كسوض
 معانلا ع نيبو كيكللا نيد * مداقتم :افع ' للط ىلع ملا

 مناقلا م آ ترزا بسشللا هبق * اسع دق ا ناو ءاجلا الول

 نا لاقف هب ًادتبا ام نسحأ وه اذاف هداعاف ىل رعاكم هتئلش ام دعا ىنباي هل لاقف هالوم هب اعدف

 امتقثف ةسرافلاب د . محاعالا 2 لق اذه كل ينأ لاق مث لوُأ د تنك ام ضعب نمل اذه

 16 ا 0 لف هللا هج وأ “رح تناق هل لاق رعشلا اذه قابعلقو

 دهجاو هملع ا ا ةدقدتم وكتاب ندجو هفر ظل هب اوحعاو

 راو ناطت هل فرعي يح ار َج هنم معتق اناوص سانلا نسحأ جيرمس نب ن 0

 نع نوشحاملا نب نع لاوره ى رخل بداح لاق 1 را انثدخ لاق ءالعلا يأ نب يمر

 يذم 7 نيش لا تضف 17 تت



 ََن ؛ دامت ان ريخأ الاق يحي نب نيسحلاو نابزرملا نإ فاخ نب دمت ينربخأو ةئيدملا لهأ نم خيش

 ىلع تلخد لاق ةئيدملا لهأ نم خيش نع نيكسم نأ نع نك قو
 * رقلا هل لاقفهف سعأال خدلعلا هدحت ان: لس فرطلا 3 اس لحر هدنعو ةئنذملا نشرق نم لح

 ادق ل وانت مث ينملا» مرضت ىلا ىرتنلا رطل نم .ةياشل لود رانورم تيلخام 37 57 تيتا
 : ليم نب بعك رعش يف حيرس ْنِب نحل هانغف

 ارفعتي نا نآملا يبيدسع تدمو * ةداسوب انط اولاع تطغتا اذا

 اروح ف رطلايججاسالا نغ يغانت * ةالروشلا بسحر هش فضن توت
 اركشيو اهف فرطلا راحي يتحو * هلقع ءرملا بلست يتح نيزت

 ريما نب ةبوت رعشيف ىنغ مث

 امر اياك رجوع 4 يرش اال تنك للا ينريغو

 اعراوك نمام راع راوص ءايس ل اين كر ىوارملا اوم ءاقداو ٠
 هدر نازك اجادز وح 1 ةفوح لك قاوحأ ب تنل :

 اهريدغ اهنع شنءام صيماعد مناك اهف موقلا ءافعض ىرت

 هللا دع ع نع اهيور اذكه لايف هيف تامألا هذه افرع اهو رمشا !| اذه يورال ينا هل تلقف لاق ||

 ححعسم نبال نينحللا نيذه يفءانغلا * رفعج نب هللا دبع ىلوم ريا عفان وه اذاو لاق رفعج نإ

 لعخ "نب ىف ؟ تانسأا قف قاع هج دو حا ل تكلا نع“ يش ىف هش رطامط دجأ و

 رصن نب. سدح و ىمحو تناكلا دابر نب ةماديق رفعح ( ينثدح) : يتسلل لمر فيفخ مها .

 قئدح لاق ىشاحلا موم نب د# نب هللا دنع ىثدح لاق دعس ينأ نب هللا دنع انثدح اولاق ى الإ

 يبرافلا ءانغلا لقت نم لوأ لاق 0 0 ناوذص نب ةرابع نب ةز>. نب يدوم نإ ا

 نأ الا هنالو يف فات دقو لاق موزخم ينب يلوم ججانن» نب دعب يرعلا انك داا ىلا ئمرافلا 00

 ىهو طقرلا اط لاَعَتلا هرودينب امل نايقس ىأ مل ا موزع ينب ءالو هيلع ىلغالا

 دحسملا نم دعدملارا ىلع ىهو هاما اذ اهرج 19 ا لا رادلا اطوأ مدرلا ىلا نيراغلا نينا

 حجيس: نب دعس اكو رج لاو صياني اوناكف قارعلا نم اسرف نيئانب اط لعل رمع مدر ىلا

 0 مث ” يبرءلارعشل لا لسور منا ل1 ف مناي ىلع مهئانغ نم عمسيف مهتأ

 يناغألا كلت ىلع هعنص يذلا هنانغ ميدق نم ناكف ضارغلا ع يذلا وهو كلذ وحم ىلع
 1 ' وص

 ححسف ميركلا رحلا كلي دق * يجحساف تكلمدق كنا مالسا

 حرست ةانعلاو كدنع لفلا يف * هءاع تلطأ ناع ىلع ىنم
 حمو ل نر كدنع ناش # هنأ / تاو م يفا

 حرمت مأ اذكنم دجأ تلاق * اح ا
 هنق كلاملو رصتنلاب لأ لش هيف نامحدلو رضنلاب لوا 55 حجعسم نال ءانغلاو ا ءشلا



 (م4)
 د57 رت م و 7 22 ل اه كن اقر

 نبديعس شاعو ىسسرافلا نع لوقنملاىبرعلا ءانغاا نع نم ل وهو ل لاق يعاشطا نع لبق“ فيفخ

 يقوكلا الانيا ويم( نندح )كالا دب نب ديو مف هم ذخأودبم هيل تح حجم

 سوقا ا 21 مد كاق-و رج نب رصنلا ىثدح لاق يناركللا دنع ند انيذح 26 الاق

 1 ةيافاجدا هيلايمنف ةكع ناوىم نب كلملا دبعل ا امتنك لاق رقشألا نامحد انئدح لاق

 تامففريشو هلام 01 نأ كان تكف مها ارهإ هلع !وفقناو د رق نايف ديفا ا

 هربخأف ديرأ نبا هل لاقف هقب ا :غم راوح هل ل>ر ه.حصف مأش يل جحسم نبا ه>وتف

 الأ اسف اهدحسم الذ دف قثعد اغاب ىح هيحصف عن لاق ىف ن نوكيش هل لاق مث كلاديزأ هلداقو هريذ

 مهاع جحسم نبا فقوف همع ونبو شيرق نمرفناا ءالؤه اولاقف نينمؤملا 0 نال م نع

 ضعل ىلا مهضعب رظقف زاحللا له نم امسمغ الحر فيض نم مكيف له نايتفاي لاق مث سو

 نأ لاف ممن مه يق ىفالا هب اولفاثن 5 قفالا قرب اهل لاقي ةنبق ىلا اوهذدي نأ دعوم مولع ناكو

 ا را را ىلا اول ىقيخ عم 00 من : أ اوقاظن | ةباخصال لاقو كفضأ

 ا انافقينرذقي .نم مكيف ماو كما لَختو 1 كيعش مط لاق ءادغلاب اونا املف هنيقلا تدب ىلا

 د اثممط لاق بارسثلاىلا اوراص اءلف لكأ اب هيلا 0 اويحتسافماقو ةيحان لك او

 ةيراح تد ا مث ءا ءاشعلا يلااكفل امهل عضو دق ريرس قلع ا اش نيتيراح اوحرذ و

 ن.لاقدلاهُشو ريرسلا نيع نع اهنم ل انسأ ان اتساحو ربرسسلا لع هيا ا امو ةئيطاو ة>ولا ةئدح

 ّ تدنلا اذنه تام جحعسم

 ملاح تن اما فحسلا فاخ كل تدب #* ةعس حيباصف ما سهشا :تاقف

 اهنوتكسياولازب ملو اركتم ًارظن ىلإ اورظنق لامالايف دوسلا اذه برضي | تلاقو ةيراملا تيضغف

 لاققف تي راج ىلعمدقي د وسالا اذه لثمألاقواهال وءيضففدنلا هرايعل و مث

 ىل اولاقوموقلامتذتفم وقأت به ذف موقلا ىلع تاقتدقف يلزم ىلا ف رصن افق 5 هدنع ىن ازنأ يذلا لجرلا ىل

 تبنوف توصلا تينغف تعفدنا مث تان [ولا زاياللا رتاطخ تلق نغو ا 1 دا نحال الب ١

 باوفكدنع م .ةأالةلاووهانأ هللاوينإ تلقف جحسم نبديمسن (غءوبأللاواذه اهالوات اقف ةيراحلا

 دنعالمقأل قاتل يدنع لباذهلاقو يدنعز وكب اذهلاقو يدنع نوكي اذهلاف ن ويش رقلا

 5 ريمأ عمةليللا رمسأ ينإهبحاص هل لاقفربخلا مه ربخ ا فدمدقأ امج دولأ سمن مهنمهلزنأ يذلا لجرلا ىندي ؟ديس

 ناف نيئم وما ريما لزيم ءاذحمب ىلزت٠ نافلاق ءادح لمعتسا ىنكلو اللا ودحمزأ نسحب لهن نيئمؤملا

 جحسم نبا ىلا لس رآ قلل طفل راملف كلل: ديعمملا يضموكيلا ت تلسلا سفن بيط هنمتقفاو

 ادح متر صقلا فرشءارو نم او ا

 كزلزب مل مادقالا لزلز نا * لضقلا نبا ان ذاغما كنإ

 ليلا نورقلا عادصا مق * لزاملاباتكلاو ىس وم نبد نع

 د لدعالل اوحتلب ىت 1 > قدلال »ع

 أ هل لاقوهلرمض>اف 5 رضحا لاق ع مدق ىزاحد لحر لاق اذه ٠ لل كللملا دنع لاقف
 نه يشر
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 لاق من لاق نقثملا ءانغل 5 ليف هل لاقف ىنغتف هنغ لاق من لاقنايكرلا ءانغينغت لههللاق مث ًادجم
 نأ هل أك كلن آر اريثك امسالءوقلا يف كلْذإ مقا هل لاق مث ابرطكلملا دبع زتهاف ىنغتف هنغ

 كلملادبعمستف 8 3 املا لف اع يلام ضف جحسم نب دعسة نطو نع ريديلاةلام شوقا مولاجلا

 درب هلماع 0 0 1 لسوف هيأف مولاو ل كيلع اوقفني نأ قادس رفناف ردعحضو دقدل لاق مث م

 ءوسب هل ضرعي ال نأو هيلع هلام
 0 وص

 مد راتخملا ةئاملا نم اخس

 (١)قامس ءادس لوقلا ذر ا 3 قطن نيس لهيليا ر اد الس

 (5)قروم مداقتلاو اهالب لوطا * ان ناكل ا ينأ و

 ئعالل رعشلا نأ قحسا نع حم نب يلع نب حي رك ”وكواملا ءشلا ليوطلا نم هخورع

 ةاور ا هاورالر هدحنرف برعا 1 ارش ف 5 ا يف هانهلا دقو طاغكلذو

 ةوبل | هراتخسأ حرقس اها دقو ةديج ةليوط هل ةدصق ن٠ ىلوملا نا رعش يف هاندحوو مم د

 هفلاخام ىلعة>1لا حاضيإ ىلإ جيتحا ةهلا هذهلثم نم عقو اذإ طاغلا ناك ذأ ءانرك ذ ام ةدت ىلع

 نع رصنبلا يرحم يف ةبايسلاب 5 1 الا نحلل يف ءانغلاو هيف باوصلا ىلع ةلالدلاو

 يفوىملا نب دحأو يماشولا نع ىطسولاب ليقن فرفخ ةرهز بوبال هفو ورءو سوو قدحسا

 اهو نيتي ةدايز ةيهز بوب ءانغ
 قوشتلاو يسالا اذ كيلع ضاقأ * نااغ ىلاكبلاو ىلياخ لاقو

 قهز'سفنلا اهل تدر اذإ داكت « ةربعمكفك 1

 #2 هبسناو لوملا قارارخا 2

 5 سعاش ف وع نب ؤر 7 يف ند , 2 راضنالا 1 ىلوملا 0 ]سم 0 هللا ديع نإ دمحخ وه

 تاللدن هاد ود دباَصق ةدلعل هد دع أ يد( ما لع مدقو أه له يجادمونيتلودلا ى 0 لك
 م

 هلل دنع نب ذمح انسدح لاق رياح ب بح باي ا فيظن ًافيفع ًافيرظ : ناكو ةينس

 فوع نبو رمح ىنب ىلوم ادم يمسي ىلوملا نب ناكحاطتاا نب اص نب دم ىل لاقلاق لينزحلا

 هل وق هدك4 ذاق 0 مدقف هح دمف يدوملا ىلع مدقب ناكو انقب 0 ناكو راصن الأ نم.

 قاوس ء ادم لوقلا در يناو #2 قطب 'نس لهيب راداللس

 قرهم مداقتلاو اهالب لوطل # اهنأكر اذ

 سوماق ها برعم ةفحصلا 12 قروملاو 00 عاقلا رفعحك قلمسلا )١(



 امف لوقب

 ةديصقلاماع نه 2ك تط رشاماماف ةدصقلا بديل يف ينخت 2 ةهةلص 00 ىدمملا امسحتساف

 (مكر

 قوشتلاو ىمالا اذ كيلعضاقأ * بلاغ ىل اكلاو يبيلخ لاقو
 قرغني مْ ةراثو دلي عمدلا 00 د ل واود ّق ىيع ناسنإو

 لك * فان تامعا يدبملا مئاقلا ىلإ

 ند 3 0 د ا ناك انسة سنع

 انعيلا ةاللفؤ

 قدرد ءاركربسلا ف أه دعل مم

 قركرتي

 قاس وتلا ع

 (5) قلق نا 01 هلاثر مامأ نيهالملا قب

 (*) قلوأ عورلا ن ءاهورعإ نيالا ىلع ان دك ا ءادتسا اذا اهارت

 دل قاروخلا ناسي 5 هب 0 د اديدقو لنيل ضر كروم

 ام ىاثا تيا بقمب وب

 0 ءاكأ نم مال اخ 1

 هلاحس تّهرهاهم قير اذا

 امنأك بابرلاب يعرب حبصاف
 اهناف رايدلا كالطا كين الف
 اك قر نع هايم نأَو

 ةعامجلك نيبال نعزجم الف

 د

 د

 د

 دع

 د

 د

 2 ا را د
 هناق كو ام ىديفلا رشف

 قفوا وه يذلل يثداىوربو
 ىدرلا مفرتال قافشالاب كنااو
 هآتناوأ ىهدلاكعريم ناك

 بلاغ ىل اكبلاو ىللخ لاقو

 ءافلأ دشو ما ح حف وءاهلا سك ةفحولا ملل

0 
5 

26 

 د

 »ع

3 

 نت

 م اظلا

 سومأق ا هع 2 ففطاوا رفانلاوأ متلظلا جرب

 1 م اف باخ
 قب رو ءام يفرك تامل كى .عأ

 قاعم ماعأ 0 1

 قلعم كدوهوا راد لالطا

 قرفتلااماع انك كدحو

 قاخمو لاب مايالا ىلع ًاديدج

 قفواودادسلابىلو أ سمالا نم

 قفشت كلا بواحم نحلا الو

 قرطيو ىداغي ىف هنأ دجال

 قوشتلاو ى- الااذ كلع ضاقأ

 ذأ أط تدذاك هند دىلع هع كتك ناك لاط دقو قهز سن

 سلو

 سوماك حا قلوؤم و فواام ووغا قدك قلة ى[نوخلا قاوالاو (*)

 سوماق هأ لكألا 0 يا هاكن رو> بر د 0 تنامكلل رض تدك ىزملا قاروخلاو 6#

 سوماقها هم ليقثلا ينالاوأ



 قرغي مث ةراودبب ءالا نم * ةحل رئاود يف ىنع ناناو

 قفل م خرم « .ةباص اخحرش ينبع نم عمدلاو

 قشعيو بصي امم ينرذعيف * يبحاص كيمو قدعاخأ تتكو

 قرخيف قيدصلا ن يبغا يجلي #2 يوهااووذمةسلا صلارذعي دقو

 قاع زا! اوذو يوهألم ضدب م ١+ < ادب دقو تقلع نأ كار باعو
 ءاللعلا أ نا ا ) ا ) هتلقام ةح ىلع ةلالد امن» هترك ذام ضع يفوةليوط ةدرصقلاو

 و زحلا كئاتلاؤب اوان 0 1 الق زيزعلادبغنب كلملادبع ينثدح لاق راكب نيريبزلا انثدح لاق

 0 ناو أك ىلا ناوى نزي علا دنع نزا غبصأو ىلو ألان او بدنح نب مسمن هللا ٌدسعو

 هل ىلوملا نبا دشنأف ةيبرع اسوق
 لذبت دولا يذل ىليالو ىلا * ةبابص نمتكب يبيلالف ىبأو

 لصتن يذلا سك ناو 31 ةءااب عتحأو

 ممن 0 دعو نئاسلا 1 هل لاقف

 يطسولا ىرخجيىف قاطم نا اق خيل نيذهيف * ىلل م ءس هذه ىسوق الا هللاو يهام ىلوملا

 نع مح 1 0 لاق نافه قو اندح لاق ىمع « قرع ) ناماس نب مش هابل هنا لاقي جرزأل

 اهفل وق يف حلا هيديصقب هحدم دقو 0 نب ديزي ىلع ىلوملا نبا :دفو لاق يضلا لضفملا

 ريظن هل ىبلو نأ * .ىذلا برعلا دحاواي

 ريقف ايندلا ف ناكام < اردنا كلثم ناكل

 لالقف :رانيد فلا نووضع هب نيملاو قرولا نم هل لاقف ىلام تيب ا او هنزاخب امدف لاق
 (يدح )كالا 0 ايم يفنأو هللاو كيلاو هللا ىلا ردا حل لاق مث هيلا اهعفدا

 انثدح لاق برح نب مهار ١. نبا دحأ انسدح الاق نايزرملا نب بفاخن نب محو لعاب 0

 نا اعبالاقف كيلا اجد 2 م 0 ند بدع نب

 ظ
 نبامثقو ناماس نب رفع احادم ىلوملا نبا ناك لاق نوشجاملا نب كلما دبع نع يريب زلا بعصم

 ه.ديصق هيف لاقو ديزي يف ه>دم غرفتساو بايملا نبا ةطصيبق نب متاح نب ديزيو نييوشاولا سايعلا

 اهيف لوق, ىتلا
 ارازن داسو ةطاق ناطحق * هل تناد يذلا برعلا د>اواب

 ارافسالا كدعب+اعأ النأ الاس كتيقل نا اوجرااليفا
 اراطودالبلاق وف ةيدناو اف * هشب ررسكتدقل ! ىدنااتشر

 لقوا وطاس رك داتع لولا رف ئىضر قخ ءاطغاف اهنا دعت او اضم ل المل ص

 هللاو تددول لاف 5 ريخ ف رععم ,متاح نإ دنيز عيل لخد ضعو هتلع نم قافا املف ينشأ ىتح

 هيد لاق ن لا (قربخأ )» تاسييفتصأ م اقح رافسالا ىدعب اعآ الأ هللا ديع انأاي

 تنك لقي ولا نبأ ينرخأ لاق زيزعلا دنع نب كلملا دبع ن 0 لأ ينثدح لاق ريهز نبا

 ا هئيدملاق بر ,ط نال ح1 روضنملا هالو املف هاقلاالو هقرعأ نأ ربغ نم 000 حدمأ



 (مح)

 00[ آ١1 فلا لست طاطا ا تيرتشا راثد فالا .ةرشعو: فان قمزو ناطغأف ةرحشلا

 نبورمع نع لززحلا انثدح لاقى مع( ىتزبخا ) اهاصقاىف وهو ىنعمس الويميقب حصاو اهاندا يف

 دششا نيماسملا مرحب ىيشن لاقو هل ظاغاف يلوملا نباب اعد طز نب نسا نا ىنغاب لاق ورمي يبا

 1 ةللرال ماج ١ اط لفاحلاو قاوسالا:ىفو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجسميف كلذ

 لاَعف كرعش يف رك ذن يتلا هذه ىلل نذ لاق طق دهاعم الو ملمةارمإب ببشالو طق مرح ض رعتام

 يرعشف اه يال اعيش 0 وقالا تناكنا قلاط يتارما هل

 ليز لاقف تئشام لقف هذه ةصقلا تناك اذا لاق من سلا كدحذف بيدشتلابالا نسحنالر عشلا ناذ

 ”لاطو قفخاف:هننس ضعب ا ءلا يلا لواط ف لاق يحي نب دم ةشئاع نبا نع تثدحو

 كلذ يف لاقف:ةندملا ىلا قوشتو هن: ضصو هماقم

 تسوص
 اللاخ قار هلا ةماقألا يي و د _ الحر سألت لاحر ١ بهذ

 الاملب ُك جاهو نيل هو # 0 < رطو

 الواح »املا حط ىفبأ © ىتن أك ءامسلا_ يف رظنأ تللظف
 الابسأ ليسم عمد يي >< * ةرانو زاحلا لها ىلا انرط

 ةراخأو ا نع دا ه 7 و ياشطا ن ع ليقث يناث هت و ةعئاع نبا تاربالا ةعنرالا هذه يف ىنغ

 هتقيرط رك ذي مو
 الديد ءادرلا ف فرد نيملاو دع 0 تدع أ دق لاف

 الالع ضف 5 عمادملا هنم * تكشوأ كذب اذا 6 ملال

 الدخ_غالا نءخ طاعيا هن 6 يحاصل لوقأ دقلو

 هقلت 3 درباق ة كلع ضقخ الاعب عاش نإو نيكل

 ىدذلاك ةئيدملاعدبذأ تن :؟لق

 نكنال كفن. 0 ا
 الاودالا كش مثحم يح * ةم.سج لان نا كنان ملعاو

 ًالافتالا هبيس للفن ارح * :ارخار ار مون ا يا

 الالذز وتل لذا يح هب هش يفاؤقلا بلح نم لشال

 اع لاعلا 2 ديسك
 9 آل

 د

 مدقلاف دياز نب نحلل ىلوم يندح ل لاق 0 نع ورم نأ نب وزم ىندحو لمرطا ( لاق )

 أمف لوب ىلا ةدصقب هحدم دقو ىدهلا ىلع ىلوملا نبا

 بعاوكلالوحخ ن حشا لك تاما لدم ءانعالا ع راق امو

 بئاوذلاو ىرذلا 000 د حب د مشاه ل ل 11 نك[ ع ءالا د يش

 ى اوكلارهؤ ءامللغل 0 ع ماكأن ,ذلا طهرلا ند مشا
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 بضانملا ريسخم اهنم مكناف * مشاه بقانم ًاموي تركذ اذا
 بئاعل بيع سابعلا ينب يف اث * هباصنو هقالخا ىف بيع نمو

 بلاغ نب يول اعلا لحال م ةتلعرو نفر ريمأ ناو

 تذاكتلا ريغ ا يلا #* اونراوو دالبلا دات وأ كئاوأ

 ْ لاقف بلاط فأل اهفركذمن
 بهاوملا ليز> موف اورداغناو * ممم ةدوحاا الا اومقن امو

 براهو: ليتق نم سوفت ءافش * مهئامدي مه اول. مهلاو
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 كت 0 مق هس ماعناب #* دئاعل نيئمؤملا 0 1
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 براقالا تاحشاويف هب فيكف *ىدرلاا وكر ينا نيصقالا ىلع قيفش

 كلذك لزب لو ةرخاف ابايث سباو هراد ينبو ققناف ةئيدملا مدقو ةينس ةلصب ىدهملا هلصوف لاق

 لخدف ةنس لك ىف ةفيظو هيلع هل تناكو ديز نب ندحلا ىلع لخد مث هابح امد. هتايح ىدم

 هحدع هلوق هدشن اف هيلع

 ناز>الا قراوط. ينترتعاو * ناريلا قرفت قوش جاه

 نامزرش' ناِمّرلا: زاض نيح :#© يامر نم ىضماندت كاذنو

 ديز نإ نسا جد امف لوقي

 ناكمو بصنمو لب * 00 اك ارا نأ ولو

 نارقا جو ريع نارا يحلل كت هارد 3

 ناله داع قف وأ محب 3 *« حامد 5 ةانللا دحب أ

 ناهرباايذل ود راا لضفب ردم ىلا نس هلال لطم وا
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 ىل لوقف زاجملا لات اناني نم ادك داما لل لا امد اها هدفا املُف لإ

 ا لوقتق قارعلا ىلا تيضم اذا امآو |
 لاغ نب يؤل نم املا طشرت للوجه ر وب ١ نام ولا: رم نأو

 بذاكتاا ريغ قحلا سمأب يدنا اوثراوو دالبلا داتوأ كئلوأ

 تع يلاعالا 0



 لوشن ثيح مهب اا ا ءةلخلاو لعأ نست الا 0 َُك ا 0 اذه 2 لاَقف

 بهاوملا لي ز> 0 د تن مو ةدوملا الأ 0 امو
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 ابلقأال هللاو يلوملا نبال اقف لعقف اهف و هتفيظو هلا لمح 25 هلكو نسما أ اك

 لوسرلا داعف اللف و هلا طخاس 0 وهو ماقأ نا اماو 6 ءامقف اض رلا امرق نا اماق طخاس ىلع وهو

 هبف هلوق ا نسحلا ىل لع لخدو اهليقاف تددر دق هل لق هل لاف ٠ ا نسحلا كا

 لكأو رداوع تداح 6 داو. هع لسا ملو يطعأو يناطعأف تلأس

 دهاشملا جيحجلا ف يدعم اذا #* هحدم هد كفا ال مسقاف
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 بشاوهوةوصوذنرذعي لهو #2 باطم تاق ا له يم وقلاب الا

 بقثملا عاريلا ن> م" ىليلب * يونلا تطشدقو ىللىلا نحي

 هسفنل هرك ذ نك سن ويل هيفو ةناب نب ورمع نع يطسولاب لمر هنو درطع نيتيبلا نيذه يف ىنغ
 هتشإ رط رك ذن دي لو هباتك يف

 ا تالا دج لع اداه © يدارت نش ىف ىلإ تبر

 جلا اب هاف اب ءاود ب: نك رفبانتجا, ىدج و تيوادف
 ال لاس ىانلا دنع انا الف

 اضرلاهريغ اع ىضارلا,تنك امو

 بقصت ني> فتشم| مم انأ الو

 ىلغاق ءازعلا ىونأ ى كلو
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 ماح 0 ديزي م1 امون رفطظال

 بوصمو دعصو اموي مهلاوذو ةيع كوصو ئه 0

 هلم ا طش 0 م فرىعال

 ةسه ليعأَو شح ىف ع 1|

 بارغ هو قرش راح امك نساننانم

 بهوي سبل ام. دوجيف بهوأو

 اودبذت هتكردأ امو كادم اوقحلل ىلاعملا يفلاحر يدصت

 اوصافدمتلاذأ يذلا اومارو * ةيعصتللذافاومار يذلا تمرو



 (ةذ)

 بكرملاو يهتنلا اهف كدعاسي * ةينس لانم نم .لواثت اههمو

 بصنمو مارك ءابآ لرطلا ىلا * مهات مارك 2 ع
 ٠و« 0

 كو ريثم ردب ميم ادب + 007 ضنا الك ن ا 5

 تكسو للا ك3 وع ا ا الا ا

 برم ضرالا اط تداك ةمئانب # ميلع نامزلا حاملا لاز امو

 بلخمو بان دوجال مهاقبأل # ةسافن ايح مايالا تقتبا ولف ٠.
 باهملا ناك سانا بف م # ةناكتو ةمعل 0 كو

 أونغ نح ؟ انوم اهب روق * اذيحو كتم ءامحالا اذ.ح الأ

 هنريضحب ناك ند م ىلعمدقأو لرد هجرس س رو مهرد 1 ةرسشعب متاح نبديزي هل صعق

 ننال رع قا ور علا ل لاق ) هدب ءلع فرصن اف هنكمي اب دحاو ولك هوزجي نأ

 اهنسحتتس ناكو لإ
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 00 د * ائيلب دق لزاذلا يح

 8 0 0 #* ةلئيرق كو ثنا

 انلو طلع ماض 2« الاوت
 رسعنبلاب ليقأ فيفخ هيب تايبألا هذه يف ىنغ

 انيدن ناو تهر كات ن 0 0 ةيلياا نمو ا

 انيزح 4 لااا د 0 مر ءرماو

 انيراواصيرحلاعمج * هلام عمجم هارتو
 انيدعاقل كاذ ريصرف نإ ةيعس لضفاب ىعسل

 انيدعبالا دجحيملو ب ,رقلابسنلا اذ طميمل

 انيسمتلا قرافو مق مذلا هلزنم لح دق

 جحو ةفاللا ىلو الل ىدب م١ نأ ىن ؛ادملا نع حاطتلا نب اص نب دس ا لمزحلا( لاق )

 دهح دد 0 مولاو 1 ةهيس تالاصمماصوو 4 همم اضع الاومأ ا 107 راضفالاون رس رقيف قرف

 بصخ ع هتبالو ة هين تاكو نس>ح 2 هللأ دنع نإ د عم مه رسل هسبأ مايأ 2 سانلا 2

 مسو هيلع ةللا ىلص هللا لوسو مح نب اذهويدوملا وهاذها راقو هبا وكربتو ىانلا هنحأف صخرو

 سعف ىلوملا ق6 رف سانلا يف هن عانق ارعشلا هتحدمو هم اواو هل اوعدف هوقلف همسو

 هدشن اف كدتعام راصنالا ىلوماب تاه هل لاقف هئنم برقف هسرقتب
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 يداصلا محلا ء ءادكلذب ىنشاو * دازلاب ل الاب ىلحبتال ليلا

 داعيم دع نم اهداعيم ءاح دق * المأ انل تناك ةدع يرجخاو

 001 م11 داره 21 ناهد وم يدنا ناريغ هرشام

 هتقان فصل أف لاق مْ

 داوع ريا لعفل ريخلاعف * هعفانم مح ىلا دالبلا يوطت

 داف ركاب ريخو حوري ريخ .* هعفانم نم ةيلا نيدتوملل

 دافحاو داعساب نيدحسلاب * نمويبلار ادن اوأشي رق ىغأ

 يدادال ءاملاك 0 رت * ةعئاش ضرألا يفهفانم تناك

 دافكمال ىف رد كل * هدلاو هللا دبع هللا ةفاخ

 دانلا لّمعم 3 لوبقل نم * ةسارربخ قف نع يذريخ نم

 هلاعلو هلى زن أب يراحلا كحاص حو ةودكو مهرد فالا ةريشب هل حا اه 5 يأ َى

 يرييزلا بعصمنبمّللأ دبع نعحاطنلان با رك ذو (لاق) ءاطعلاف رش يف مهقملا وموفكي ام ةنس ل 0 8

 آلث اندلآو وعدو انملس هيلع انلخد املق“راصن الا و نشيرَرق نم ةعامح نيو يدهملا ىلإ انَدفو لاق
 ءددزلف تاهام بمعإي تاق لاقف ل ولا نبإ لع ليقأ انمالك نم انْعرف
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 لاوز ىلا . ميقملا نإ * كلاهحاب ةحالا ىدان

 ليما ن ها زلذ * فىلغ - نآقلا در
 لالدلا 0 ءارهز * ةليقعب اولمحلف

 لامح ا ىلع ءاسنلا نيب * اطامخ قار اك

 لاللاب قرفن لآلا يف *
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 مطاح تاو اكل

 نا كعب كلذ تنلاي

 لاس. ديالا انضلاوخناو .# اصلا تلط نعال
 يلاعملاو مراكملا اذني .* اطالل بياطالا نبا اي
 لالضلا رظ ينثاكو ة أحلا يب ةاد دولا ناو

 ' لافتاو حاشا دع ع "ىلع كا ةةحيصأ

 لاع لك كدجمي ولي # مشاه لحم اذإو
 لالقلان «تاقهاشلايف * مهنم كتي نوكيو
 لاغلا يح ا لاغلا نباو * اهطامت تناو اذه

 للم ىلإ ررمألا نأ اه انهووما# انيلاغو
 ءاطعأو ةزئايلا يف كلذ دعب دفولا رئاسب هاواس مث ةلجعم مهرد فالآ ةرسشعب ةصاخ هل صصأف لاق



 3 يفريصلا نارمت نب دم ( قرح ةدافولا قح اذهو عدملا ق< كلذ لاقو مهاطعأ 0 لثمأ

 0 لا كرع نإ قحدا نبامهارب | ىنندح لاق علا ل اءاع نب ندا اة لا ىمحتو دجأ]

 او ع نب كلما ديع 0 لاق يح ا 6 0 ١اق هليا 0.

 دبع ل>ر دقو اهد 0 هنع 2 دنع ةلئسم نم 0 1 نت مدق 8 كلل دبع مدق ملف

 تقتلافناو رمل اعمتامعو ندا نيغو ناورص نيعانيب لقح يذب مذاب هكردأف هعساف اهنع كلما

 اي كيبل لاق ىلوملا نبا كالملا دبع هل. لاقف ةسبرع اسوق ًاكنتم تيم قع يللوملا نباو هنلا كلملا دبع
 اف لوقت ىتلا يليل نع ينربخأ ةل لاق مث لمف انا هلذي ملو هركش انلاث نع ًابحرح لاق نيمو رقأ

 لذ دولا يذل ليل الو. ىلإ :* :ةباص نم 2 الخ ىبأو
 نينمؤملا ريم أايالك لاقف تخاب اي كل اهنعاتب الدنا كك اك نيلو اهكج وزأل ة رح ليل تن 0 نل هللاو

 انهن نيشال ودل اتي هده ىيوتالا ليلبام تاوبشسمأ الو اا 004 0 2 هللاو
 هتايلو همويهدنعماقأف كل فرظأ هللاو كلذ كلملا دبع هل لاقف بيغتيمل اذا باطتسبال ىعاشلا ناو
 ريبزلا نعيبوملا بح ( ينريخأ ) ةيدملا ىلإ فرصناو ةوسكو لاع هل سعأ مث هيماسإو هدشني
 ىلع فق وف ناماس نب رفعحن ىتاف ةرصبلا ىلوملا نب , مدق لاق 'ئودذل لا ةلاضف نب دمت ٠ نع هريسغو

 : هاداق 1 دقو هقيرط

 رفعجاي : تاربخلا رفعحاب # ةقاف يذو وعدي: خراص 5

 رك ذي :الف» تامدق .ناكو * يدنلا لذ تيا يذلاتنأ

 زطمتس للا ىف هب نمو: * يديولا ىف نتاع لح

 رقشالا كل دحلاب ديغأ * ىدتلا ديقعكحادتما اذه
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 ه هيسلو درطع رابخا 72 .ا| >>

 نوره: ايأ تكي .ىندم.ةتبزع ىلوم هنإ لقو.قوع ني'ورمخ ىاىلوه حت راضلالا ىلإ 0
 0 5 لا هيح حن وصلا تل اخ ا ندسح ةحولا ل اح ناك هنا نا قحشأ مع زو ءابق لزني ناكو

 | مايأ ىلا ىقبو ةيم : يب ةلود كرد از الخ رع ىف ناكو ن ,أ رقال ام راق او فرم 2

 كلذب 5 0 ,دملاب ةداهشلا لدعم ناك هنأ هنعز زعلا ديعنب | قع دب قدادخ |مفدب ا رح نزا

 دامح نع عكو نع فاخ نب د حا و ( قحشا َن ع قدا تو يبأ كف مجنلا 2 “

 عواد طع ةيقلم نب دايع هنأ دصقف هرم لاب 0 "ل داع نإ نا اك نا هسا نع قحسإ ن نأ

 بامححصأ هبا اهحأ نمةعامح ة عمو هب هيلع قدق اليل هب يتأف موعم ماقأو ىلع ل | ناءاس 0-10 مقم اج

 ات 2 لاَقؤ عزف 4عم نهو 5 3 اماف هيلا درطع جرد نسنالقلا

 يلثم ال ينأي ةجاح يف * ىلهأ نمكيلاتدصق ينا 200
 لاق هللا كح اص |ٍيضامو لاقف
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 0 2 هريغو 0 مدخل 0 0 زير هللا 2 7ر1 لاق
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 ىلكش اهاكش قفاوبال ذا # لزعلا بناحب لوما يح
 لحرلا ةبيقح ريخ ريلاو * هب تبلطام حما هللا

 قمن شئار كلين شيربو * ىلبح لصاو كلبحب نا
 ىلثم اقراط كيواك خخ "© انو تماَع دقام لباشو

 ةورب نم نإ لاقو ينانشلا ورم ع وبأ يور 4و ىردتككلا دبا ني ندقلا ىرمأل عملا
 نبا ورمعل هيفو ةناب نب ورمت نع رصننلاب كو |.ةث درطعا ءان لاو طلغي رحح نب سقلا ا

 ريناد 000 2 هدو رطنتلاب لامر كفلق> ةقئاع 0 أ هتيارر نم يلس ولا ليقت ةنا

 3 يحي ( ينربخأو ) رصنبلاب ليقث قا مهاربال 1 هففو يلطسوا ب لوأ لقت فيفخ كلام

 2 لدلا تأ وأ ىلا ل نسحلا ( هب ينربخ و1 يدم برأ را اة لاق يلع

 يدهملا ىلع تاخد لاق يطيل دلاخ نب مهاربإا نع هبا نع ىفونلا دمم نب ىلع ينئثدح لاق متأ

 ينغتأ ىل لاقف 0 نم هتبذاخ هب يملع ن نعو ءانغلا نع أف يئاغ هل فسو ناك دو

 علو ديعم ناك دعم نحل ل سقاونلاو مست نينئمؤملا ريم ّ ناملصلا ىنغأو مأ تلق سقونلا

 3 سقاوتلا هنومسي زاحلا

 210 ةادي لوتلا رب قلو © قاطتق نينا له“ قيلزاد الس
 هنأ ينغلب مث ينفرسصو ىلع علو لي , زج لاعب ىلرعأف هتينفف هنغ كحضي وهو ىدهملا ىل لاق مث لاق

 يفرك ذ اذكه هب سنآل انأو يتولخ نمهيندأنأ ىلا ىل ةجاحالو هب سن آل اناو يطيعم اذه لاق
 ابوسنم مهنيواود نم ناويد يف دجوالودل ءانغلا كورا را ا اكورد نجلا نازك اذه
 لاق ءالعلا ىأ نإ يعرحرب 2|[: يزيح انقو ) طلغ' هلءاو هنف 00 | ىلع هللا

 ناكوديف .عماج نق ماجلا آهوب لخدف ينغي يطرعملا دلاخ نب مهاربا ناك لاقراكب نب ريبزلا انثدح
 ءاقلا ايأاي هيلع كلج لبال لاق لغلا اذه عيبنأ مهارب | عماج نبا هل لاقف هتتكرزواح ءىث هل

 تابقول يطيمملا هل لاقف هبايث نم ةعاخج ها ىمأف ةنزىطممملا يان أ ر ماما نم عماج نأ رخ املف
 كنلاطن و كلو عدنامأ كليو هللا كا زأ كلام هل لاقو عماج نبا كديضف ل تلق ينالمح

 سقاؤنلا ينغتأ هل لاقفرضحأف 5 كال هك نك يدك ةييكرلا ىلا لخدو كرشو

 ىنثدح لاق ىلع نب يحي ( ينربخأ ) هم دقت يذلا ل اثم ريا ىقاب ركذ من ًاضيأ ناملصلا ينغأو من لاق
 مدخي+ ىلع نب ناملس لآ ىلا مشاه ينب ةلود يناعطقنم درطع ناكلاق قحسا ن نع نذملا 521
 هانغف ىلع نب نايلسيدي نب ىنني اموب ناكو لاق ىدهملا ةفالخ ىف ىنونو مهريغ
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 انا ارفا ل و نك خل نع اح ني ا ىو
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 زفاو هلك رع م #* اطدق دحام ند مف هلا

 ضيرغلا نك نم اذه تقرس هلليقف يعاشطا ن :رع لق قا درطعل ءانغلا

 لباولا كداح علس تش نإ 0 ع مالا عدرا

 طق هعمس مل هنا تاحو قفاودت لونا! ناكر هقرسأ ! مل لاقف

 كس وص

 لها مهب زومعم تناو * يرتدقاماطاشحو سمتنا

 لتاق ام>ح بوعءل دو> * ةبويعر ةمالس مايأ *

 (1)لغاولا عرولا اهبطيال ** يملا مضه نتملاةطوطخ
 حرس نبايللا هبسذي نم سانلا نمو لاق 00 00 ع نع يطسولاب ليقث ينا' ضيرغال ءانعلا

 بتاكلام هارب ا نيد سد نب ىلع يدح تءءس لاق ىي نب قلع ن ندحأ (قرشا)

 د 0 نم وهو اهباع لاو وهو ةئيدللاب ءاربز عم تنك لاق موثاك نب دلاخ ينثدح لاق

 مهضرعيل سلخ موف درطع سبحو ١ و.سبخس يشالملا بامضأب يمأق ىلطملادبع ا ! ةعيبر ينب

 نيدلآو ةمعنلاو ةأورااو ةثطا هانم + [ةةوريخسأو درطعا |ودتش ةيدلا لعأ ند ل

 داسول ع ءل اورضحا نينغملا» وه اذاف جرذ> وهل اعدف هيلا هجتاوح مفر 0 7 يس لكن هب اعدف

 ايام هللاوت مهملظت الفلاق عن لاق ال ٌؤه تسبح ءانغلا ىلعأ ريمآلا هللا 3 لاف درطع هيلا

 قحسا نيداح انثدحالاق هلظحح و ديم نب دمحم ( 1 مهليبس ىلخو 0 طق قش هلم

 قسجأ ن تول هم نع ىحي نب دي ا دغاو ليفمس ان دنقل كل دم نعىنأ ىلعتأ رق لاق

 لاق ينغملا درطعب هيلا صوخشلاب مما هيدا لماع ىلإ د دك د نب ديلولا تلح ل

 هرصق ىف سلاح وهو هيلع تلخداف هيلا نصخشاو ةقفن يندوزو باتكلا لماعلا يثأر ةاف درطع

 رتم توف ةحاج ف للا 000 ةركلاب كمن رح ةاولع ةصصرم هك ريفش ىلع

 ىننغ نوره ابأي اقاتشم كيلا ت تنك قلل نانمولل ا تاق اد رطعأ لاق يت> هيلع رسأ

 يلكش اهلكش مئاليال ذا « لزعلا بئاجي لورا يح

 لس شار كالم شيربو * لي- لصاو كلحم يفا

 لم :اقرظن كبدلك تكره .انيو ,ةسلع دفاع نياكر

 لخادلاو ءا.شالايف رمدةملاطقاسلالذذلا فيعضلا لغولا وهدنع ءانغال فرعضلا ريغصلاو ابا )١(

 مهارشو مهماعط ىف موقلا ىلع



 (ةك)ر
 6223 5 لس لاس[ ضصُصُْاٍ[«ُ ص فُشلٌُ؟ُشٌشسل7ُْْْ7ٍُ 652222222 2 يل 2 2 ج2 2222-2--

 0000013 ىردأال هلع تناك تو ةلدجب قي قخ هتمعأام هللاوق :هابآ هتنعف لاق
 ايداع د 1 يح اك ليف ةكرلا ف ةسفنب ١ يرو نيفصت اهاقلأو همأ ار

 لاقامهللا وف تقو ةللا تذخأف ىطغ و عجضاف | ركس تيملاك وهو اهنم جرخاو نيب اناصقنت تصقن

 ناكاملف هبرطو هل هفو هفرط نم 01 0 ا ل ىلا تفرصناف اهذخ الو اهعد 0
 ريع كيل تاق درطعاب ىل لاق هيلع تلخد املف لو تقولا لثم ىف هلوسر ينءاح دغ نم

 : ىننغ لاق نئمؤملا

 دولا نم يلقحرت نت سلاحي 6 .اهب لتأ ل اذكع ير بهذ
 دجي ملف ءاودلاب يفن تالف * ةحار بطلا يف نا ىوادت اواقو

 ةسفن : ىتأأ مث اهدتعيلوالاللاو تر ةتحا اعاعلا ىهذلاب هلع ع تناك يشو ةلح قذف هايا هتيلغف

 ةدنحأو مانف يطغو ىتاأو 1 تلك حردأولا ماصقن هللا لع تنين يت> ايف لهق ةكر ,ءلا يف

 تلخدف هلوسر ىءاح ثااثلا مويلا ناك املف تفرمدناو 0 اهعد 1 يل لاقام هللا وف ةلخلا

 نينمؤملا ريمأي كيبل د تاق درطعاي لاقو :روتسلا ءارو نه ينءاكف هروتس تقلا دق وميف وهو هيلا

 نينءؤملا رع يناعد تلقو تدعقو اهلف#و ا -اجيف يل تمقف ةئيدملا تا نذل كلف ا

 ةيازاا نبااي هللاو لءفو لعفو هيام تذحأو هبا قف هتب 0 هترئءف ىلع حرتقاف هيلا تل

 فرصناو اهذخ رائيد فلا هطعا مالغاب كقنع نبرضال ينغلبف يرج امث "يشب كاتفش 6 0

 و هينغاوهنم ةرظن ىدوزيو هدب ليست ىف ىل 2 نا نيئمؤملا ريما ىار نا تلقف ةندملا ىلا

 ا هللا ع امو هدنع ن٠ ترن درطع لاق فرصناف. كلذىلا كب الو ىب ةجاحال لاقف

 ةدم مشاه ينب , ةلود نب 0 تضهين> ىرح مم 1

 4-5 نيتوصلا نيده ةبدس) اجه

 00 0 ءذبا + هلوأ يذلا يناثلاو هراخأ لوايف يت دق ديلولا درطع ءاتغامم لوالا توصلا
 0000 23و قحسأ نع رضنلا يرجح يف ةباسلاب لقت ىان درطمل هيف ءانغلا © اهب 0
 يلعسولاب ليق# يناث مهاربال هيف نا ةناب نب ورمع ركذو هتقيرط رك ذي ل نط هباتك ن
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 ما ةرات الا ةناملا نم خو

 راس د وذل ىن ٠ ثالث [مم 2# ىو دكا نأ

 ماو تارا طايو ته ا نيرعتملا فئاومو

 0 درا: مامقلا لثم 0 ناكرلا ةضافإو
 ب

 0 م



 تاو د و 200 000 0 7

 دهسع ضنا ضير حا فلا كلا وج نبا 4غ

 (ةال)

 0 لك ومد نهؤاشخا نإ تاده> التو عبس ن نغ رفق :

 لوالا ليقثلا ند هعاشاو نالل راتخملا ندالا يف ءانغلاو ل ل قر ثردال 3

 صد رخال هيو قدس نع تادبآلا نم سداسلاو يناثااو لوالا 3 رصنلا ير ِف رولا قالطاب

 قرح ّق ةباينسلاب لدهر عئارلاو كااثلا ف جرم نبالو ور<+ع نع ىلع ولا لوا ليقت تي فخ

 قدس نع را

 2 هيسلو ير لا نب ترا راخأ 1-7

 نبا ة يشم نب ةظقب 0 موز نب ورءعنب هللا دع نب ةريغملا نب ماشه نب صاعلا نب دلاخ نب ثركلا

 ماشه ن» لهح 5 0 8 0 تنب ةمطاق 0 8 نا

 00 هردقف ل ريالا نم رشع 0 ماك ه نإ ىداعل 0 وبأ ا لاق هلل دع نإ بءوصم ى كيج * لاق

 هلام ٠ ند هعاذ ّك اىلا 2 رشعيف م - هروقق رضع 0 مْ هر قف رمشعيف 2 هروقف رمشع ِق 8 قول

 5967 انسآف كرماقأ مل بلطملا دبع ا كتفلاح دق جادقلا 1 ينإ هل لاف 'ىش 1 مم

 لاقو مولا 0 موز وب بخضغتف هقرتسإا نأ ةركف تبل 3 هرءقف لعفف لعفا لاق هيحاصأ ادع

 جرخ نأ ىلا البإ هل يعرب ناكف راس للا الو هللاو ال اول ف ليال نك رمشعل ىف ئه هودتقأ

 ل نو' رم جرذ املف ديدخلا ىل.عي اق 00 هقرتساف بعصف ريغ لاثو ردب ىلا نوكرتشلا

 هقتعأ هيلا داع نإ هنإ ىلع دعقو ه> ا اليلع 3 و ناكو اليد 5 أ 2 رد نم نك َز ردي

 نييلزغاا نيدو دعملا شي رق ءا 1 دلاخ نب ثيرلَح اوذكموب هنع هللا ىضر نللاط يبأ نبا ىلع هلدقف

 تنب ةشئاع يوه ّناكو ءاحبلا الو حدملا ىلإ لزغاا زوامل ةعسر يأ نك بهذم بهذي ناكو

 ٍِق رظنمو رطخو ردق اذ ناكو كم ناورم نب كلملا ديع الو 53 باثيلو هللأ ديع و ةحاط

 ةعاج ع يور دق نيباتلا هودو نس ليلح ثدردحي مو زذملا دلاخ ندم 5 هوُح و نار 0

 لوش يذلا وهو سصعاش كلاح 8 نم رلا دع هل لاش أ ضأ هلو ةبادصلا ند

 لدمحتتم 50 ةيطلادغو » لحرب ملهتيلو بايشثلا لحر

 كلر ف 00 ماقا انيش د ةهدلذعل رداغو مذ 5 لو

 لج مل هيلو بيشملا لبق * ةيقحانيدل يوث بابشلا ثيا

 لوالازامزاايف وهذادهءااك د ةميعأو هناذل ن٠ بيض

 لاق لاق يبمصالا انثدنح لاق ىثايرلا اكول يعازألا ديو مشاه ) ينادح ) ءانغ هيقو

 ثرخ ااهنع.لاسا فورم ا ينعضبت أ جحيم اذاورمت وبا ناكءالعلا نب ورمى ا. وخنا ءالعلا نب ذاعم

 نانا نم >2 هيلع ا لاق ااو هاو سصعاغلا ةريغملا نس ماشه نب ىصاعلا 0 دلاخ كل

 ور< يلا عئاضإ نم كعمام تاه ذاعماي لاق قاواملف 20 ناوره.نب- كللا دعءالو دقو |

 ( كل - نانآلا 58



 (ةى)

 ريب زا| انثدح لاق .العلا ينأ نب ف 6 ربمأ رعو كلذ, «.امعأ نم ىعأ تلح

 5 لع يح دف أ ا هبا د دحأ 0 1ع نسلا يق او /

 شي رق يف مجناحاذ رعشلاالا 0 5 يف ًاشنرق ل ركَس ترد تناك لاق ىمازحلا كاحضلا نب

 00 ل بأ يجرمأو يد زخملا ا نب ثرحلاو ةعيب أ نبل“

 "لع وأ نع 0 ”لد> "لات ا ما لا د 0

 | لا دلل لوم لق اميرسب دلاخ نب ثرحلل ظن واةسر نأ رع درب خا

 ثرحلا لوق ىنميتباق اذا لزانما فرعيال لاو كالوم ناف كنم ى

 كلا اهذؤت رابخا دنع © با دادع اورحم امو قا
 ولعي اهلقس حبصاو القس #«ءاك اس مالعا تلدب ول

 لحمملاو ءاوقالا هدريف #* اهب ريخلا اهفرعي داكف

 ْلَكَق الحال عولضلا ىت عم د2 تليدحلا اع اهانعم تفرعل

 لاقف هف دازو نانغ 5 هك ذ ع لع 3 0 مالس نب دمحم ينثدحو ةبش نب ورمي لاق

 مالس نبا لاق ىالوم ل بسأ الإ رعش يف كالودم نسح ام هللا و ثرأا ىلول ةعربر نا نبا ىلودم

 هل وك ىلا يهنأ تح اهلك تاسبالا هذه رم نب هللا دبع دلاخ 0 كرا دقلالو

 لبق اماه ال عولضلا ينم *# تلمتحا امب اهانغه تفرعل

 0 ريخال هنا يأ نبااي هل لاقف , معاي رعشلا اهب دسشب اذا لاق هللا ءاش نإ لق رمع نبا هل لاقف

 مو رم نءال هتيطاخ يف مهار .ا نب قحسا ةباكملا 55 صه ىنثدحو رمت لاق هللا ءاش 5 هالسشلا

 000 1 فاخ نب 0 قرد مدا نإ دحر :عالا اهوربي م هنظأو دحأ ىلا اهدئس

 يذلا ل امر م نب | عم ثرحلا ةس 0 ةديبع ينأ نع ء قدحسأ ن نع يذورورملا لضفلا يبأ

 0 تكتل واو ”دح لاق ىثايرلا انثدح لاق يتاركلا انثدح لاق يم ( ينربخأ ) همدقت

 | الا دنس مهب سس ذإ شيرق نم ةبتف ىف ًاسلاج ريثك ناك لاق هيأ نع ذأ نإ ةوسع نب ىحي

 اوعدف اولعفا لاق دم هاف اذه ءانغ كءمسن نأ كل له ا كل اولاقف 6 ناكو

 6 نإ ءولاشف هن

 جه

 هس وص

 لاوب نهوض رحن ,ه عزاب #* لالاطالا ملاعم تلا ا

 لالمأ نم تابضطاب ن دمحم ذإ # ابل ًاقس 2 د اف

 لاشأالا ند هلمْؤل الفن د اهمالك ناكو ان 0 ال ذا

 عيطتسيام رخص ايآأي هل اولاقو ريثك لوق اوئسحتساو ًاميج موقلا برطو حاتراو ريثكب رطف هانفف
 لوقي ثدح دلاخ نب ثرحلا ىلب لاقف اذه لثم لوي نا دحا

 كس وص



0 

 ةهياذنح انآ

 نضل يل” نيت لتونس لا ل لا

 دع ا وب

 (ةه)

 لقعلا اهدئوت رامثجا دنع * ىنم ةادغ اورحم امو يفا

 واعي اهاقس حبصأو الفس انك امم لعأ الكي را

 لبق اباهألا عولضلا يم د تلوح اعاهاتشم تفرعل

 *( لوالا ريثك تاسأ يف يناغالا نم رابخالا هذه يفام ةبسن )*

 *( لالطالا ملام تلأس اله « ابلوأ ىتلا )و

 لوالا يف ضارغاو قا نع رصنلا يرحم يف قاطم لمر ثااثلاو يناثلا يف اهم يرس نبال

 تايبأ يفو ورمي نع يلع_سولاب لمر ةيولخا اهفو هنع رصنبلا يرحم يف قلطم لوأ ليقث يناثلاو

 (قريخأ ) اضنأ قفا < ىطشولا ىرجي ىف ةبابسلاب لمر ىلصوملا مهاربال دلاخ نب ثرملا
 لحد لاق ىدع نب ميا نعائرشلا ن ا لياخلا انثدح لاق 7 كلا انتل 2

 كل عفا لاقف ديرئام هل ليقف ق قالا فوطي لد رعد هيلع هللا ىلص يب لا دحسم نشأ

 جرت يولع لجر هيدي نيبو ةيراس ىلا دنس“ وهو ريب زاداو نم لجو سرا كاذكو هاني

 ىنكلواللاق كتائسميف كاتفأ ٠ ن تدحوا ةفاوطتو هِلَوْحَد نع هلأس ىذلا هل لاقف ًارداسم ا

 دلاخ نبثرحلا لاق تراص دق ةئردملا تدجو لاق كاذامو لاق اهنم يل ريخ وهام تملع

 وامي !مافس حبصأو القس اك انه لعا تلدب دف

 هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع دلو نم الجرو ردس أ قا باح ريبزلا دلو نم الجر تيأر

 انئدح لاق يرهورا زيزعلا دبع نب دحأ ( قرأ ) تفرصدناف ًاح اذه قكف هيدي ناب لا

 دم انثدح لاق ةيش نب رمع انثدح لاق يعيشن | ساون نب لم.سا ريخلا اذه ١ ينربخأو ةبش نب مع

 وبأ انثدح لاق 3 لاق نابزرملا نب كلخ ن دمع هب قر ا و ىحي نبا

 بويأ نب نايلس بويأ وبأ هب ينرخأ فاخ نب دخت لاق لاق هسبأ ن ع ضصقخ نب دم نإ هللا كب

 راك ؛نبريَتَرلا انثدح لاق العلا ينأنب يرما فاد ينرخأو ىويبنا تمص [ثدَح لآ 0

 ىف كالذو هيلع 0 هيلع دقو 1 ماع 5 كلملا ديعىلو املف 0 ناك هناذ دلاخ

 هعم لحر فرصنا املف.ةئنلا كلت يف كلما دبع جح لب هريذ يف يعصم لاق نيعبسو سمح ةئس

 هيف لاقو هنع فرصناف هيلا لصيال ًارهش هبات ماقأو ة ةوفج ةئمةل تزوظف قشند لا

 ايي يسفن تعطق ت تلمنا اماف * ةواشغ اهيلع نع ذإ كبح

 هنن نم ىلا ىض ترفاالو © "ةقاوض نفت نار
 هدحو نايزوملا نب ةياوو يف تنبأ | ١

 امس كتلعوأ سو ةتافكب 8 اف د قتلا كلع خط
 اح هل لاق هيلع لحد املف هوط نم مر نسال لمرات ناو ل غلبو



)٠١٠١( 

 نم دينؤلا اا 16 د يدم و رانا ينارب ماقملايف كيلع تير له كنع ينربخأ
 تئش ناف رتخاف لاق اذه ريغب ًاقيقح تنك يل تروظ ةوفج لاق تلعفو تلقام ىلع ك ا> اف لاق
 تحجو سانلاب ُش اهانإ هالوف ةن كر 10 كّمد ترغق 2 4 ا كتبطعأ

 نين ذؤملا أف يتاوطنم فَ َىح ةالضلار 0 هيلا تلسرأف اهاوم ناكو ذكماع ةحاط تنب ةعئاع

 كلذ مسوملا اال ك1 كلا لمت زاك تعا مت اينالوط نم تعرف وح جالضلا اورخاف

 موا 0 اذاهبضغ هللاو نوعأام لاَعَف لَك (مف هبنؤي هيلا بتكو هلزعف هور اه نم

 يملأ يمع ةئاان | اهلا لسوأ اهح> تق املف ليللا ىلإ ةالصلا ت 0 للا لإ فا وط نم عرش

 اي ثرحلا لاقف اممايل نم تلحر مث كلذ لمفا دغ يف تلاقف هف ثدحت الح 0
 ايلبإ ' وص

 اهدغ لجاع اياطملا نإ * اددس ملق ول كريذام

 اهدحجي مايالا ىلع انسا * تفلس ةمعن .انياعاطو

 اهي انننع كلذي تعي * اهءعن باساب توك ول

 قجسا هركذ دقو ريئاندو سنويو ةنأب نب ورم نع يطسولاب لو را الآ هذه يقام

 هيسن ن« سانلا نم ةنا' نب وره لاقو هابشالا ةليلق تاوصا يف لوا القت زرحم نبا ىلا هشنف

 ضيرغلاا ا

 ا الا ل راجل هذه قام ةبنل عج

 تس
 اهي نمىلا يفن ت رقتفا الو * 3 3 0 ناوينامو

 اهنيزي اهم كاذ يفنو ريقف * عراضا كيلا ين يي لب
 يملا نبا نع يطسولاب ا يه ضارغلل ءانغلاو هب هولا يلتلأو رحال كورلا

 ناكام ىلع هتيفاق نا كحو طقف لوالا تدبلا يف ليقت فيف> ضورغلا نط نا يعاشطا 0

 0 نو يدوملا.تئب. ةيلعل لوالا ليقلاز او * اهم.ضي نه ىلإى سف ترقتفا 0 هلاق ثرا

 ( ينربخأ ) اهر ل كيسا يناثلا كلان اله رك دامىلع مالا 2 قاخأو فاضملا ت دبا

 وأ ىثدح .لاق ةيش نب رمح انسدح اولاق سنوي نب ليعمساو رصن نبيبحو زيزعءلا دبع نب دمحا

 لاق قارعلا ىلا اب ل>رو ةحاط تنب ةكثاع ريبزلا .نب تءصم جوز امل لاق يحي نب دم ناسغ

 كلذ يف دلا> نب ثرحلا

 سس وص
 قرعشلا علطم كبلب ادغو * قلطا ناسي مالا نط

 قدصلاو :ربلاو قتلا لعأ < نءو عيفرلا سلا يذتيبلايف

 :قيسلا» قدللو نوما - * هتحرم روبةلاك تالظف



2) 

 قطا فام اعلا -قعم ان رسل قاعادجرا 8
 قالا يكب ادع الا * انور ادنحإ كحاب

 قحسا نع يطسوا !| ىرخي يف ةبابس |اب لور فيقذ نيلوالا نيتيبلا يف زرحم نإ ع تان

 رك ذو يطسولاب المر كلامل امهف نأ ضخ نك ذو يطس و لاباليقتا كلام ايف نأ ةنابنإ ا
 احنه رباح نب ديعسلو نيلمر كلامو حرس نالو ريطتيلاب ل اق يلا لالدلل ايف نإ ًاضإأ

 0 قدعسا: نب .دامح نع 0 هيلو صزالا ينأ نا كمن نزع ١ هس

 طلاخ نن ثرحلا اهلا لْسَو ةححلَظ تن. ةشئاع تيمدقنأ امل .كاق ةنانمح نأ: نع مالسس نب دمج ن

 انإ هلتااقف ضيرغلا وصرنا 3 كيتلع فخ اذافكيلع كالا ينا ةكمىلع 2 وهو

 تاتكهسو هم بل وأناقسعإ نضي ردلا اهقحلو اهتالغب لغ ترس تلحب ملف .كانذااتالجا اذأث 3
 ثرحلا عديام تلاق باتكلا تأرق املف ةروكذاا تايبالا * اددس مناق ول هرتضام * اهي || ثرحلا
 تلاقف رعشلا اذنه يف ينغي عفدنا مث ييمساف من ل لاق ايش تتدحا لع ضرلل - تلاق مث هلطاب

 ةشئاع ةنستساف هلك رعشلا ىلع 37 كا 1 الا اندرأ الو اددسالا انلقان هللاو ةشئاع

 ًاضيأ ذلاخب ني ترا لوق يف اهانف.يتدز:تلاقو باوثأو معردفالا ةسك#] ترد
 فحن اوندحا امث بلقلاف * دغ دعب نييلا ناب اومعز

 فكي ودنا لم # مهني ا نيعلاو

 فرصنتنيح كين لاقا # مجساهعومدو اطاقمو

 ٍفرتعم نلآ ةكلشؤ: لك اتابع وكمنو كفل

 لاقَةَقِي رط دامح هل ركذي لو يعاشطا نعىطسولا ىرحم يف قاطم لوا لية* توصلا اذه عاقيإ

 يدساب كتاحو ال. لاف ل اذه يف ينينذت نا كرما وها كيلعيتب ضي غاي ةشئاع هل تلاقف
 اهانغذ ريغ رعش يف يع هل تلاق مْ مهردفالا ةسمك هل ترماف

 «9 وص :

 انيز هحولا كلذ هللا للح * انيب رحفلا عم يتاخ تعجأ

 انيضق بايشلاو شيعلا ةذل * اهنم كن ملو اهندب تءجأ

 انيد ضقنملو الئاط لتمل * تلقتساو اطومخ تلوتف

 انئياع مالسلا ارقت ت 3 * امل ةك» موي تلق دقلو

 اع ةلاثثرلا لسرااو لس * را يذلا لول هللا منا :

 قحسا نع رصنبلا يرحم يف رتولا قالطاب ليقث فيفح ضيرغلل ءانغلاو ةعينر يبا نب رمحا رعشلا
 تحض لاق: نحللا اذه هثظأو ورع نءيلسوا يليق فيف> دءلهيقو ع 0 ىلا هيسني هريغو

 انملا تردأ قحخ تتفطات دقل 06 ةدعمر ينأ ناب مأأو ًانيع كي هللا مناف ضل سغاي. تن 7 تلاق مث

 ادلع اهنعي نأ ضيرغلا نأ رم زل ةهو كيف ةغراب ديز, اممل هل كءافو ناق هتلاسر

 اهركذ لافغاهركو اهب حيرضتلا بحي لف كلذ نمميتونمب تيضغال اهركذ كرت: ناك دق هنال توصلا



 )؟٠١(

 ةغئاع هل ترمأو كلذبهل ىفوفمهرد فالآ ةسمخ كلف ءانغف تايبالا هذه اهنشابأ نارمع هل لاقو
 ة[رغ] ةيواعمنب ديزي تنب ةكراع قاف اهدنع نم ضيرغلا فرضنا مث ىرخأ مرد قالا ةسمخم
 نط تلاقف ضيرغلا اذه اييراوح اه لاق هن لا كلت ىف تحح> دق تناكو ناورم نب كلملا دبع

 اهبلع هتصصقأف ربخلا نع ينلأسو يلع تدرف تماس تاخد املف ضررغلا لاق اهيلا هب « يش هب ىلع

 5 000 رالف ىف اك دمو اطار 6 انس كلذل لكم اهذر أ لف تاعقق هبامتينغامب ىف ننغ تلاقف

 فاش هب لزت دقو هنارما بطاخي ىدعبلا ناكحم

 ابجو دق فيضلاقحو ميركلاىلع * هتمامذ يثخم فيضلاو لوقأ
1 

 ابرقلاو موقلا لاحر كيلا يمض * 0 ريغ يموق تدللا ةبراي

 (١)امطلا ائاملظ نم باكلارمصبيال# ةيدنا تاذ يدامح نم ةليل ىف

 اينذلا هموشيخ ىلع فاي ى> * ةدحاو ريغ اهف بلكلاحذيأل

 )0 تديوف نالأ ةثالثهف نا سنوي رك د جرس نبال ءانغلاو يدعسلا ناكح نب ةرمل .رعشلا
 يلعسولاب ليقت فيفذ . يناشولا باتك ىف رخآلاو يطسولب المو ةناب نب قرمع تانك قانحاو

 ضيرغاي كقح ا دق ةءستم ىهو تلاقف لاق يملا ن 1 دحأ باتك ىف ليقث قا ا

 امدنغف يننغف

 كتسوص
 مظعلا يف ترقوو اننارسب 2+ انش تك | دق نفدا

 محلا يف تمام هدا: تنلخ ا كملامح اهلكو

 ىمهس ةظيفح دنع شاطام #2 هلضانأ نرد ىل ناككأو

 يموس نعهلاف كمهس تزرحأ * هلتاق فصنلا يطعي ناكول

 مهردفالا ةسم# ىل رع كمسق كل ل نيو اندنع كمهس عيضت الو فصنلا كيطعن تلاقف

 ةصقلا هلع تصصقو ربا هن ريخاف دلاخ نب تكول تدنأو فاطلالا نم كلذ ريغو ةيندع باسو

 0000 ل سا يرج اب تلو ةئسر نأ نب تداف عم هب ىل انزعأام لثع ىل عاق
 لما نم اهو ةكتاعنم ةرظنو ةشئاع نم ةرظاب هبتفرصن |ام لثع مسوملا كلذ نمدحاو فرصنا

 هلإ ا قازجأ او : ةعمبر أ نوإ 1 0 كر 2 ىل ةرسأ امو 0

 شفخالالاق لاق حيضوتلايفماشه نب 0 دودمملاو روصقملا دهاوش ند تيلا اذهو 00

 طا#ةيدنا 3 يدامح نم ةللىف#*هلوق اماو ناروصقم افقويحرنال نيدل وملامالك نم ةيققاوةيحرا

 د هند انزع ءادن عج مث لاجو لمك ءادن ىلع ادن عمح ليقو ةرورضف رصقلاب ىدن درفملاو
 كلذك موزلملاففتنم مزاللاو لقنل عم ولو حيرصتلا يف لاق اعجءادن عمسي مل هنأ



 عقم ظ 1

 لع ني لا ا ا ل ياللا لاح نيكل 1

 "دم ب ممل ا

 تلاقف تاعفاهف تناذأ نأف كرما نعالا كلذ تهركف كن رايز درا دق كابو ًاننع كب هللا

 ا رماهلتلاقو كو لا. ىلا ةتح رقت كيفك ًاانأ اط تااقف هيفسلا اذه ىلع درأ امو ةلز 0 3
 من هللا ءاش نا انلوسر كيني مث انكسن يضقن كايحو ًانيع كب هللا ١ تناول ل

 (2لاِف ترام تاعفق ليللا ىف يجر>او كنر 2 يضقاو يمساو يثوطف يوق اط تلاق

 باتكلا ل سوأف 3 ل نع ثحر خ> دق ايا تايالا 5 كوسز املا 4هح ود اهريخ يخاف

 3 ادادسالا انلقام هل.-تلاقو 5 ا ا ضعل هنظأ يناذ هيذخ اهنالوم تااقف املا

 دع نب داو راع نإ تادع ن دحأ ( يرخأو نبحث كنار نحو ةلاطبلل غراف

 لاق ة هبش نب رم ا اولاق ىبشلا سنو نب ليعمساو يأع 1 رصن نب سبحو يرهوالا زيزعلا

 يربفلا سدت نب كاحضلا نب رم نب رب ىأ ن موثلك مزلاق ىلدوملا مهاربا نب قحسا م

 38 لجرلا لبقأ نبأ نم هل تلاقف ةجيلط تنب ةشئاع 0 لخدف ةكم نم مداق ةئيدملا مدق لاق

 ن“ هل اقف ثرحلا ىلع لخد ةكم ىلا داع املف تدار رأ ام مهغي يف ينارععالا لعف اف تلاقف ةكم

 0 لاقكتلاس اذامعف لاق عن لاق ةححاط تنب ةشئاع ىلع تلخد لوف لاق ةنيدملا نم لاق

 ةعقرلا 2 اهلا عفداو كقبرطا كتقفنو ةلحلاو ةلحارلا هده كلو اهلا دعف ث را هل لاق يبارعالا

 اقءابلاتك
0 2 

 هس و 3 :

 نمزلا انب وينيالو ةاشولا نءط *هردك,اماوفص ش علا سلن ذا

 اف موثاك ريغ يندازو قحسا لاق

 نزلا مكتم يظح ناكداكف عا * ملوكيلاينب رقي يوطا تيل

 سنوي و ق-تانع رصنيلا ىرجم يف رثولاقاللطاب ل. ة' فيق> زر نب تايالا هذه يف ينغ

 ىحي نإ نيسحلا ) ير 5 يان ةيوبابل هيف تأ وع 1 ةيحاو انلابف نا

 يورزخلا دلاخ نب ثرحلا ناو نب كلملا دبع ىلو امل لاق مالس نب دم نع هيبأ نع دامح نع

 جر هسحن اللف هيعدتسو هيلطي كلذ لبق ناكو ىم ّق كتبرأال هل لاف ضي رغلا كَ ثعل 2

 الو ار عشر جو انضغبتتنك مل هل لاقو هدرف هلقرف ثرحلا كلذ غلب و فئاطلا ةيحان ىلاضيرغلا

 بدلا بهو كلثموناطيشلا تارط> نم ةرطخو سفنلا تاوذه نم ةوفه تناكضي رغلا هل لاق اني رقت

 نم "يش يف تينغ لهو لاق ادبأ كلذ ىلإ دئاعب تساو ةلزلا رفغو ةزثعلا لاقأو مرا نع حفصو
 تدئغف تدنغ ام تاه لاق كار : تاو ةيالث يف تدنؤ دق 8 لاق ىرعش

 مسلس

 لبالا يونلاب تنحو كوعدو ذإ * اولدع الو اوحاع اه طذخلا ناب

 لفنلاو ناذوملا اهل عاطأ ًامدأ * اولحر ذِإ نييلا ةادغ مهف ناك
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 رعت لءرفيتخ ع رس نبالهيفو شبح لاق شبحو يماشولا نع يطسولابل ألق ضي رغللءانغاا

 ' يرعش نم اضيا هبق تدنغام تاه ضي غاي هللاو تنسخ هلا لاق رصصنيلاب لق“ ينا' قحسالو

 هلوق ف هانغذ

 لب وص

 ردقلا مود نمي يركب اقفو © .تردق ةيثم نم و يردش- تلا

 رقف الو فاحال .ةلاملا يط #*: هل عيجضلاهيوطيحدكلا رمضمو

 رممق الو لوط الواناك ثيحب * امس

 ار إب هللاو تندحا ثّرطلا هل لاقف همس الو ةدكلا ع م انط نعشلا اذهل فرعأ +

 صقن ال ناهيش هل

 هلوق هانغف اهيا كلذ اموت هبا

 لوبللا (قحو ناري _ # لها اي اهراننلا عنف
 لقعلا اهدؤتراملا دنع ةي ينءةادغاورلمو يفأ

 كك راتغألو كي.ح يفمولال ضي ىغاب :ثرلا هل لاقف اهعم اين تضم دقو ةووك دما تاسالا

 ًافاك ااذح ناكل كا الا دنخ كك 2 رالاو قا كل نأ 5 مول نصاب عا كب هدق حوربال نمل ةذلالو

 مف ند هاك لع ايندلا ردق مف دقلو سفنلا ا ةنيزلا نزأف ة ةنيز امدلااعا ضي سعأب ًافاو

 ةلكس كدقنل لاق يريبزلا يعصم نع ريهز نيا دحأ نع يلعن نسا 6 يرخا ) ءانغلا ا

 هلاخ ن كرجل 0 نيسحلا تنب
7 3 

 را لثاوم نهؤاشحأ د تدهج دقو عبس نه نع رد

 1-1 كدهل انس لبالا تفاط ول هللاوف هتسح امو تلاقف من اولاق لاقام ا اف

 0 لا هللاتع نب رمع تامامل لاق ركب ينأ نب موتلك نع هيبأ نع دامح نع نيسحلا ير

 لاق اهنم .ناالا كعنعغام دلاخ نب ثردحلل لبق ريبزلا نب يعصم دنع هلبق 0 ةحاط تنب ةشئاع

 نئاجلا نب دم ( اريحا ) لطانلا نم. ىثل:ناكاجب يبسن نأ شيرق نم لاحر هللاو ثدحع ال

 لع ثعشالانب جرخ امل لاق ينارعالا نب .نءسيح نب دمحم نع هللادبع يم ينثدح لاق يدبزلا

 جرنةكم ىلع هلماع دلاخ نب ثرحا ناكو الجر جحلا ىلع نو نر ال2 ناورعو كاملا ديع

 هل لاقوث را هعزانف شضانلاب جحبل 35 تار 5-5 ماع ءاعوهو ةئيدملا نم نامع نب ©

 ىمانلا هيلا كامو هيسنت :نامع ننابأ هللغف الاغتو منوملا ىلع كتيلوتب نينمؤملا اك

 ١ كلذ يف دلخ نب ثرحلا م

 بيث ليخ جاحملا تافادقف. * اماسم نا ا جت ناف

 1 بيبط دحن رقلا نءطب مالغ د* هنصح ذفنإ ويدلا ةادعغ داكو

 1 23 مها رام ريدلا فدو ا

 تدمتعا امدللاقف ىترك ذتف المع نابأ كعزانيا ثراخاب كلو يلام لّقف كلذ دعب. جاححلا هيقلف
 انآ كيلاو للا ىلإ ةرذقملا ثررطا هلأ لاقف- تلعفاتت هللاو لاق“: هتبباك تنأ كلن |: ينقلب: نكلو. كتءاسم



 2 متي يل
3 

 رهة١(

 ينثدح لاق مسن ورءع ينثدح ثتايزلا كلاعب نافككالا ( نوره 1 نه تحسن ١

 دبع هع 9 بدؤم ينادح لاق ىحب نأ ةهح نا يدوم ىندح لاقيورفلا ي هوم نب نوره

 دلاخ نب تر تين اما شب رو 3 ا - يلع ىف 1 ان لاق كلملا

 ربص وذل ين ثالث اهن» 2 م 1

 : رجا لئاوم ندهؤاشحا »+ تدي دموع نم م نعرفف

 هللاديعوب| ىنبدحل !او ناب ز رمان, ف اخ ن6 ل ) نياعم مالك اذه لوقي وهو فرصناف

 ةكمةحاط تنب ةشئاع تمدق لاق ةديبع وبا ارا قاتسحلا متاح وبل ادعو لاك يمودسلا

 نا ولا ان رخ قح 0 هلك الواهلا رظن وابلوح رود ترا 2 ةروعلا ديرت

 اهنعينكو اهتتضاحةرسس تاببالا هذهيف
 »© وص

 ع

 4 تويز

 نيكاالا قللا ةرسوزر < ايلا لت رالف
 ىنمع اد نبا 22 سلفا ناكل
 ا ىلاي> يبصف د مكلابح تفر لالا

 3 وأب يلج سم نبال امفو لاق. 5 شي>حو ئعاش 1 نع رصنملاب كلامل ل 5 يفان تاس ذل هذه يف

 0 أ ) شح 2 يلع ولاب لد ليقث ديعملامفو رمومم :لاب المر حرسنبال امف مق نأ ىملا نار دج

 ىتعححم كَ نامع نب تبعصم- ندد لاق راك نب رببزاا 0 الاق ءاللعلا يفأ 3 يفرح و يسوطلا

 يرعب زلا بعصم نعريهز نبدجأ ن ءناوولا نبافلخ نب دمه هب 0 ريب زل نب ةوىعنبا

 ةمااف ةئم تدلوذ دلاخ 2-5 رجلا 3 ا نب دلاخ ن أ هللا دبع تب كلملا دبع تناك لاق

 اهاتكو كرد اهف لاقف ا تدلوذ عي ا هللا دبع دنعدإق تا ثرخا تل

 نار اهباب

 قرغلا هتاحنم ىلا قوتي 5 * مكقالي ى مكبلا قان بلقلا

 قرفلاة يلا يسم فاخم مك * ةقفشم يهو اليلق ارزن لذ

 مْ ندا اذه عيطم 5 هللأ دع 0: نار اهنا ةرمضح امون لَو ا ناهع ارا بعضي لاو

 كمر ضما هل لاَقف 5 ربخ يف نايزرملا نبا لاقو هتحوز تناك ا كلعال هل لاَقف كضماكا نطف

 ناكف خابام غل 3 رعش اههف لاقف ًاهرك ًاؤفك اهل ناكو همع تنب جوزتم لجر كلذب 9 مو هلا

 بيعش يبا نعى نح :رلا دبع نإ دحأف مدج لاق نانزر ملا نب فلخ نبدمم ( وح ) اذام

 7 صو ركب مأ يأر ن ذإ ة.ةعلا ةرمح ىلع فقاو دلاخ نب كرف انيب لاق .يمذحقلا نع يدسالا
 حسب جب ب بي يييييييييييييبيبيبيبيبيبيببيبيبمل بااب هبه _ سلك لان سل تس _ بر

 0 2 01 1 / نال“ 2 ةاماسطم و3

 ( هل دج ننألا فقل



212 

 فرع يتح اهمساب ريخاف امنع لأف صهاظ لاخ اهدخ يف ناكو و ناك د يأر 8 2

 تضقشا > اهلا ثدح ابن :اب ناكف هل تنذاف ثردحلا يف هل نذأت َنآاَغاَس ! اهلا لسرأ مئثاهاحر

 امف لاق 0 اهدإب ىلا جورخلا تدار راف جلا م ان

 دهعلا نسحا ىلع تناب اذا مودن * دخلا يف حاسايلاخاتاذللقالا
 دقعلاعضوم نم ديا نيزتىرخاو * اهخاشو يرحع تامالعاهمو

 ىدملاو ةنامالا ىعار يوتسا اف -* اتنب ناك ىذلا دولا نميعرو

 دحللا يف . كلق-تمدق ٍلخج الو * لئانب كنم مويلاىلع يدوجو
 يدع مكيانب ىهواراذلا كي 2 تنداذارورسلايديىذلااذّنف

 دهج ىلع د_مج دعبلاو مكيانو « هل ءاخر انم مكورد

 دح ولك 0 مكبام اذإ يد>-وو #* ىونتلاكب ي طابتعا وداذا ر د

 يد .هلاتم لب دق لشو هل #* لضخ ىدخ قوف يهدر كوتا

 يي 6 تدم 37 # 00 00 هللأ 0 دقل

 ثرحلا اهارف ا ارح نب ناءفس ينأ ت حل 7 ةنوحم د داووعسسم 0 هو مع 0 5 1 تنب

 اهف لاقف دلاخ نإ

 رار اهلا امش نسانلا نم © عار نموراهلا ض مماتي تفاطا

 2511و 2 ةلمدب سارق وأ اهعاونأ

 - لوقي اهيفو
 رضحلافرقثملا فانك أنيافع * ردسلاةكم نم عزاب للطن ْمَأ
 رصعلاةزح تن د ّقح ةودغندل 7# م نع موقلال اظ هوتللظ

 : رفقلزنم ن مموقلاو<ي اذامو # ةميدق ًادووعىلإ نم نوكس

 ضيرغلل هنا هريغ رك ذو يملا < نع رصنبلاو رصنخلاب لقت ىناث حيرس نبال تاسالا هذهىف ءانغلا

 كردلل ىمازخلا رذنلا نبا مهاربانع بنبش نب هللا دّنع نع عكو هاندشنأ لوقي هذه ىلا فو
 ءانغ تامبالا ضعب يفو دلاخ نبا

 طسوص
 ًادل> افر ا ةاماذ ينعزتو * ينءولت ىبلرسلايف تلسرأ دقل
 اد 16 (قلكأام فاووا * ب ٍتدعوام لك اتفلخأ دقو

 اذكرو نم تاولا كلءار < ٠ ينأى ذلا لوتشرال انيغ تقف
 ًادصقاحبنم لس او ىليا رولا عد * اطلقو مالسلا رقاف اهنتج اذا
 ًادهج يض ىلع ىلإ يننيديزت * اهتضرم لايل مكنع انثكم يفا



 ١و6 (

 ادع مكبونذ ىصحأ امو ىلع * هتبئجام ًادحاو ًاينذ نيدعت
 5 و(١ااخاقن مط تئشناو# والا د

 ًادحتالبات(0)يلحم رح ةكك * لزاممث كدمب انيغتثش ناو
 ليفت يناث ناحدل هيف نا ىكملا نبا ركذو يطسولا يرحم يف ةبابسلاب ليقت نا ٍضِرغال ءانغلا

 ظ لمر جرس ني الهيفو ىماشطاو سنوي نع ر الل لوأ ل |يقث ليقو هريغ مأ اذهأ يردأ ال يطسولاب
 نيدو ير ناك 2 5 نب دل ( 0 ١ شحو يماشولا ن 2 ليقت فيقخ رارعلو ربدتماب

 ناكو 0 -ىلع ًايلاو دلاخ 0 ُْث ردا ناك لاق ىنئادملا نحل 5 ا لاق ْر 5 ا ثرالا نبا

 ترد ةيس يف هنع را مهحح مط 6 0 ىلدي نأ ةفلخلا باتك هءاح اعو ناَمع نب نابأ

 ودب42واعو سانلابىفصف ةنيدملا نم نابأ صخش مسوملا رضح املف باتك ثرحلا تأب ملو هباتكا
 لاقف ةالاصلا ىلع ثرحلا ٍبانف مهلاومو أ

 بييش ليخ جاححلات نادت © ال1 كانا ام 3 نأ

 ىابإه 7( ذام نأ يف فيتمو ةالضلا ىلع نامع 0 نانأ 4 ءافيأ ثرحالو ىنام لاَقف جاجحلا كلذ غلف

 ديبع لاف : لاق هنا و هتباحإ يف ريمالا اهب .أ نذأتأ بهوم نب ديبع هل لاقف

 بوك م.كئللانا اهساكم * سقلاوكئالعبك ر صبا وابأ
 بوب ذبهفو رعم نم تشعءدَقف د طاصبإلا جاححلا 0 3

 بقر كيلع الا هك ملا د ةرامإ تايحام لاو تعلو

 ضرعو ىلا هيف تتسجام لاق كلا نخأ دالبلا يأ ثرحلل لاق كلما دبع نأ ىملبو سكادلا
 : لاق مث ىه>و

 لكلاههجو نعهينثي نك تسلو * يلأ ةرصب الو يمأ ةفوكأل

 نارمع مآ. هنأرماب ثرحلا تينشت يفايك
 اني 'وص 3

 قاع مهب نونحم كبلقو اوناب * قثن هبانك يذلا طياخلا ناب

 قرفلا ةحلا سيسم فاي م * ةقفشم هو الياق ارزأ لش

 0 فش ىتح ةبابصلا يب * تحرب امو ٍتلازام نارم مأإي

 ةباهللا نم ها هرسكي يأ شطعلا خقني يذلادرابلا بذعلا ءاملا وه خاقنلا (1)
 يبمصالال اان ملا يلراموهم 0 روغلا لقو روغلاوهو ردبلاو قرعتاذنيبام ةماهم روغو )0

 أوو اع ف وروغو 5 وو ل 550 ردحتاام 0 لاقو 6 1 0 قرع ا
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 0 1 ٍُ 0 0 0 ا 0

 قرغلا هتاحنم ىلا قوتي اك * مكقالب يك مكلا يباق قوتي

 لوآلا ل يقثلا نم طسوالاردقلا نم هنلعو يناثلا مث سماخلا مث سداسلا مث ثلاثلا ىف زرح نبا ينغ

 ليق'فيفخ سداسلاو ثااثلاو ىفاثلاو عباارلا ف ضارغللو قدعسا نع يطسولا يزغ ى اعلا
 يناثلا يف يرس نبالو ياشطا نع قالم كو ١ث يناثلاو لوالا ىف للاساوورمع نعرصتللاب

 لوالا مث يناثلا يف ىلزوللو قحسا نع رصنبلا يرحم يفرصنخلاب لر سماخلاو عبارلاو لوالاو
 21 ليغ قل زر نبالو يلعسولاب ليقن ينان عرس نإال اهفنأ شا رك ذو يماشملا نع جزمه

 نب ثركلا نعش نم هيف ينغيامو لمر فيفخ تايبالا يف جرس نإل نأ: ياقطا رك دو رصتلاب
 امن راح ةرمسلب آكيردلو 6 ةحلط تنب ةشئاع ُْق دلاخ

 تسل
 مجعتسلالو او # 0 مصل عبدا

 مدسمملا رقابلا ض وع اقتلح * وكله ادس كت ارىلام
 مسوتملا ةقينأ عيجضلا عوط * تروغتموجتلااذا اعيجضاا يبست
 مركتو ةفعب كاذ نطلخمي * ىدلال ثم سناوأ نوظملا ىف

 01 انااا هنع نم رك | تانبالاو يطسولا يرخت يفرتولا قالطاب لمر فيفخ ديممل ءانغلا
 أ ةديصقلا نه تاسأ 2 تامخاو قئارط ةدع هش تعمح دق امو هش ينغام ىلع

 اروثد 0 لدبو ىدعب * تركت عوسرلا الط تف عأ

 اروعونيعتري(١) معاوبارفع * اهلها سينالا دعب تلدتو

 ١ ا دتكلا ةياك الفك + العر تدلل ةسضم لك نم
 اروكب نهلل الاجا نبرق * انئاعظ تيأرلهنكلواذ عد
 ارويق نيءاه هبقث الزإ * لمحتم سخ لكح نبرق

 ار د هل دعا لع لكك نول

 اروب كدعبحرلا املع تفسو * اريسحم ىلبلا اهرسسح راداي

 اردت نالوا اهضارش < مخف لكي :تاربكلا قد

 د#

# 

 ارومعم اها كنتدبع دّقلف ل رضا نا ةرمسإ 6 ؟ران

 اريصح نهقوف يطاوشلاطس ع 6 هقالخ ذاذر لا تفع

 ضيبالا 53 ضي هبارقأ وأ ةرم هءارس يف يذلا 1 ةر> هضاب ولعتامءاظلا نم رفعالا )1١.(

 نم نوكيام م>راب اهدلو ىلا تحاص موغب ىهف ةبيظلا تمغيو ءارفع يهو ضاببلا ديدشلاب سيل

 سومأق هأ اموص



 2-ان يي وح ع

 حا وست "ع

1 

 ١ يي

 ادهزن2دهينس ننقل تاج

)٠١9( 

 اروجهم مكنت حبصيو اقلخ * لصاوت لوطدعب كليح سمينا

 ارورسم اعناق كلضوب ائمر * ل 0 نارا دقاق

 اريهعوت هل كريغ سفنال * بألا 5 مدنع ىلا الذح

 اربدح كنمكادبَت كو يدنع ا 1 0

 0 نع رصنلا لوا لف دتلو ديعم تام .الا هذه ن
 قاثلاو لوالا يف ينغ

 مهار و ِ يناث |

 هيف قحسالوورع نعرصنيلاب و ليقث' هيف ضي 5 نع يطسولا

 سداسلاو 0 ضيرغلا ىنغو حملا نبا نع يطسولاو ةبايسلاب لبق“ فيفذ ثلاثلا ىفو اءبف

 عباسلا يف دعم ينغو قحسا نع يلسولا 0 ىرتولا قالطاب ليقث يناث سماخلاو عبارلاو

 سبيوطىلا بسني لق ىلا اهفو ىكملا ىحي نعىطسولاو ةبابسلاب ليق* فيف> رشاعلاو نماثلاو

 ةياسسلاب لقت فيفخ رشثع ىانلاو 10 رشاعلاو عساتلا ىف كلامو <
 حيرس نباو جحسم نباو

 ىحيلو ًاضيأ يحي نع ىطسولاو هبايسااب لمو جرس نب اماما اصر نع ىطسولا

هاربالو ليقث يناث تابالا رخا ىلا هد ءإ امو ريشع يداحلا يف جملا
 نع ,كوأ ل اق اهنعب اف م

 ًاضي ايعاشطلا نع لمر فيفخ ةيكملا ةديلخل نمل 9 !اثلا يفو لمر قحسال ايفو يعاشطا

 وأ كلما ديع دنع مأشلاب اه انلاق 3 نما

 املق قذاح اهلع ىرجأ قرلاك * امج انآ تأرادلا 8

 امجد افك او ردا نيعلا تاهناف # ةدماح ريغ وش تجاه فيلا

 املكلا فرش ول اهل تنبأ دقو. انملكتات“ للا ةرمسل راد

 امانانل» تنمأ هقاحرسو تنلن © اهعارمالا وذ هع

 تس وما |
 امرخلا نكس نممنوريجتاهنه # ةقاصم رادال ةىك تلح

 امعأ الو ال_صواننولتت اف # مك داعللا طش مكنارسسإب

 هتياور نم اعمر صنملا,لوأ ليقن ملا حب اءييفو ىلعسولاب ليقث ىتان ىلدحلا نيتيبلا ندع يف نع

 املكلا انل 2 يذلا لصو مادأ د امرا تلاق ذا فرخلاب ت تلق دق

 ٠ وص

 ًالغر 1 مفكيئاعفتا قب لماع كف! القنا هه مغريال

 املس اضراب ينمي يذهف نه ©« هملعأ' تنل“ئششلبأر ناك نا

 اننالو لا 000 الف 4 مكح 0 1 ا

 امققلاو تشل نيف رم كاذو ينخرإ نلدل نم ىلا لكل

 اممد اللا 3 * مهعطا نا ريثك ةاشولا نا

خ #* هلماح تنأ افنأ هللا مربال * يفزر< نب ينغ
 يناهف جحسم نبالو رضصتالاب لج هر ل ا فريف

 شيح نعرسصل. ا لوا ليقُ' زر#<# نبال * قعر سل نه 00 :اكنال « يفو شيح نعال
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 0 نع قحسا نب داح انريخأ الاق ىحي ا نيسحلاو دب سمح نب دمج ( ينربخأ ) يماش 4

 ةحلط ةئإ ةشئاع هيلا ت هل اف ةاللصلا ىلا كلا نب ثرحلا جرخو امو د ولا ن "ذأ لاق يرد ر

 نودعصب قاتلا لع >حوةماقالا نع اوذكف ند ؟وملا 0 ديد ١ يقاوط نم“ يش 0 أ هنإ ا

 هللادنع نب نمحرلا دع 5ك وو هل زءف ناوى نب كلملا دنع كلذ غلبف | مماوط نم تعرف َىَح

 مولهللاو ثرحلالاقف ةحلط تنب ةشئئاعل ةا علا كلا كليو كلا 1 5 ها

 21 ردفلا نا اهفاوط صضقن
 : : كلذ يف لاقو 0

 دافأو اع تيطرز ا اضم 2 نكلو ةطحش ناب ب> رام

 دلو لافلا ىتا هي دلع نع دلا هلل ةيدار اهو نا

 الهتسالامعاو نسحلا نم ن * زااهب لاسول هحولا اههحو
 "0 اعل و ايف الات

 الحمضا نط تدب ام اذاف *

 ها ا كفا رلعلا دنع

 ]2 نضر نأ لاقل ناك

 وهو هّمارط فالتخا ىلع هنم هرعش ينام لك عمج دق ءانغ اذه ثرحلا رعش يف

 كس وض
 الل_ة كب هداؤف يديزتال * دا متملا ىلع ئدو> لئأ

 التف: ةمزالا يف ترد 5 امال ينا لأ

 ال را كلا دبا نيك 5 تافرع نم نيطق تال

 الج رتييلاىلا ومس مشب ن-# كرلا ىلعتارمضملا فكاالاو
 الت لسارغلا ردحلا لقسم * قدحرسلايف قيدصلاو ردا

 القت ءاملا ٠ نوفف دق قاص 2 عا كا 1

 الهسو دا 31 ًابحرم هبو اع هحولا اذب ىل هللا منأ

 00 6-55 يم نءالاب يئيدح نيثشال ثلاق نيد

 الر ناكام ضع 0 يفاحنو

 الح بحلل يخللا لف دل

 القو كاد ىو ايدل ى

 ى

 املظ ىنلتقتف يدصتال

 ملا كلف هب ا
 الها وانع 0 د را

 :ه رذعلا ىلقاو هللا تا

 الحو لامعا ىننا هيلع ر * دبلا ةليل تار اهعمتنأ

 لو كلج را اهدح لب كلا + -ءاذق يأ ل زك هناا ل

 اليسا لاي او نبع: نمز. + نا هه تلامس و 3 00
 يناثلاو لوالايفن رب نبالو ورمع نع ىطسولاب ليقث فيقح ىلو الا ةعيرالا تاربالا يف ديعم ىنغ

 لطي ردو ىضانطلا نع لوا ليث نماخلاو يناثلاو لوالا يف جرس نبالو قدسا نع لوأ ليقت
 ريشع ثلاثلاو رشاعلاو عساتلا يف نامحدلو ورمع نع يطسولاب لق فيفخ نماثلا ىلا سماخلا يف
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 هركذ نحل ريشع يناثلا رخآ ىلا عساتلا يف كلامو ور# نع رصنبلاب لة فيفخ رشع عبارلاو
 اسا اين ة ضررغلالو ورمخ نع يلع ولا لمر اهيعب تامالا هذه يف حرس نب الو هَ دج لو سنوي

 نعدامح رك نكح نم ءاثلا رخآ ىلا سماخلا ىف ةشئاع نبالو ىكملا نب نع رندنبلاب لمر فيفحخ

 اهنمو هتقيرط رك ذي ملو هيبأ
»© 

 هس و :

 (١)خاخسلاد الا, ضرالازوزح # اويححتسا انريح نااقحا

 01 1 تا يذعفدش نو 0 نم حطابالا رقع ىلا

 (م) خارالا دساحلايف عاون * روح رادلا يفامب ىنغت دقو

 نب دمج( ينربخاو ) يماشطا نع يطسولاب لوالا ليقثلا نم هنخو ضر رغلا تايبالا هذه يف ينغ

 ةنيدملاب ءادوس تناك لاق مالس نب دمحم ينريخا لاق دمم نب هللا دع انثددح لاق نانزرملا نب فلخ

 نب رع يف بدلا لهأ لع درو الق كم تال نم تاكو ةخارولا 017 رعشد ا ةفوعش

 ل 0 تلح ادستو انز 3-5 مهدها ءادودلا تا مولع تحس كلذا ورك 1 3

 هر عش ةمشنل هل مك نب ًاعن دف كيلع ىهكفخ اط لاَقف 1 3 ف صل امقاف ةتيديالا ةنيدملا 5

 هلوق اهدشن أف هضعب يندشنأ تلاقف هرعش
 لقعلا اهدؤت راخخجا دنع * - ين ةادغ اورحن امو يفا

 ( يتريذا ) همر - ل 5 ىدلاهلل دا لوقتو 0 0 اهنيع حسم تاعش لاق اهلك تاسبالا

 ناماس لضان لاَ ىنارعالا نب نع .سج نبا نع هللا دنع دكح ىمع ىنخدح لاق يديزملا

 لاق باسأف يبدا يمووألخ أ اخ يف سبع ىغب ني كاوكاو هلحرنيبو ثرحخلانيب كلملا دبع

 تررللا لاقف باسات كرا يرووطسلا ينذبملا يعر مث * دلاخ نب ثرحلا تلضانأ ©

 ترا لاتف ثرحلا باصاو'ئربملا اطحاق ايمرو © كلا ني تارا لش 000
 ثرحلا لاقف ثرشلا تانمآو ئسسلااطخلأف انمزو © ذيارلاواترزلا ند 000
 فكَف يرلاولوقلانعتففك الات رحايش لعمق ناماسلاقف * دئازاا ريغ صقانلا كناو ©

 مد هبسنو رجمألا رابخأ جم

 دبع نبدمم يور اذكه للاط انأ ينكيو ةييضنب مساقلا نبهللا ديبع همساو هياع بلغ بقل رجيألا

 نب مساقلا نيد 2 نع دا نع تايزاانب نوره ىورو ا ء كلام نبهللا

 هللإ داع تخت لاف عا( قرا ) كل ذ.أ يلوم هنأ لاقيو ركب ينبل 2 ةلاكل يلوم وهو ةيض

 داو. تاحبك خارصموذ ( ” ) سوماق ها خاخسلاك ةركا ةنللا دليلا باحسك .خاخسلا (9)

 سومأق أ شحولارش تاتكك 0 سوماف هأ
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 نبا | لاق ىلع نس نسا ) ينريخاو ( كالام نيهللا ديع نب دم اندح لاق 0 يبا نبا

 انك لاق كلام نب هللا دبع نبدمم نع دعس ينا نبهللا دبع انثدح لاق تايزاا نينورهو هيورهم

 ةحمس اط لات, ةيراح انتنغف قحسا دنع اسول> اموب

 انالتق نيحن 5 اننات5 * ضرصمابف ةرطىيتلان ويعلانأ

 ناك ام قح_-| هل لاقف ةلاكف داس اسرتك قم * ضعبل تاقف ءانغاا نا !ًاسأ نا قحسا تيهف

 اذه لمع ىقنلا اذه نكل 0 لات بتسأ ال ةنرحا لاه اذه نع انستا كتيبش يفك ىدبع

 اذاكل 1 اذ لاب 1 لفات دع اناث تقدص لع رلا هللاقف يبالت ىلا هديب برضو صللا

 ور تلقف رعشلا نا ىردنأ مهم تنس نم هب يلاعتام هيف كنيطعأل ام هنع لسق ام

 الل تلق هعسإام ىرذنا ةتيدلاب وشتم اكم وأ 5 هو ايدم ناكو رجول :انلاو ىلإ َلاَعم

 اذهب ياعف هذا لاقمأ ب لال و لاق ال تلق ةئدسكا ا ا ةيضنب مماقلا نب هللا ديبع ةمسا

 مساقلا نيدمتدمسا ر معألا لاق هنأ نع داح ينأدح نوره ( لاقو ) هبرفظت كناف مهنم تئشنم

 ثيل .ينبل 3. هلا[ لبقو 1 ىلو. مساقا نبهللا دبع را هرم لا ةيبض نبا

 دحأ 14 نكي ماق ي يهالا كروع ىنثدح لاق هببأ نع دا ينثدحو نوره لاق ساحسملاب بقل

 كر و رانيد 02 فر رابح داع هلح تراك رمكلالا نم ةئيح ندحأ ال يما الو فرط

 ) 0 ( ا مهضعل فكر هل سانلا فةذق هنوص عف ريف نيمزألا ن نهب فش ناكو رانيد ةناع

 ع 2 0 را قحسأ ن ءهبذادر> نب هللا د تاكل زيرءلا 0 ىلع

 اذاف ميعتتلا نم بيرق ىلع جحلا م اان ا اسلا مويلا ةليل يف ر 2الارلل لذ 6 نع داح

 بهذ هتيلح جرس هيلع | كد[ سرد ايف مفو 0 هدو لئلا وخلا ف لما 31 ا[ ركع

 يه عندباب
 أ راعس معو امل اهب نأك * ارفق ةيلاخ ىلا رايدتف رع

 ,سرفلابالا ٍللاوال لاقف تود[ دعأ كحو اص حاصو اك ّ احلا باسقلا يفنم هعمس املف

 كلزنم ن 1 يدونف لبالا يحاص ديزي نب ديلولا اذاف رانيد ةلاع راو هالو خر مهدألا

 سرفلا كلذب ديلولا لوسر هيلع ادغف نيزارحلا قاقز باب ىلع ىلزئمو رجلا انأ لاقف تن نمو

 مباح عم حارو هدنع ماقأف ديل ولاهب ىأمن كلذ و ىثف تاس ند تلو رانيد ةايكرأَو

 نا يبللا كروع ىثدحو قحسأ ( لاق مأعلا ىلا 0 هعم ج هوا ةكع يتسلا وهو ةيورتلا

 3 ديلولا ج > ةنسلا كلت يفو 5 ليعمسأ نب ماشه نب دمحم ةيالو يف كلذوهعم ناك هجورخ

 ا دارا رك [دنم ريطف هملح ىلا ليسا دحبف مرا لهأ دنع ركتما كلذب ا

 اهب تاف رصم ىلا جرخ مث دولا لق تح هعم رغاالا لقاو ورللاو نينغملا لغاشتلا

 < 121 ده ىف روك كلا توملا ةبسن )>
 نيا وص



 "01ر0 0

 ارطس ام هوت ا اهع 5 #* ار مق هيلاخ يملا رايد تفرع

 2 نءرادلا ىلدسأف 2 ايباود در 1-2 تفقو

 قحسا لاق صبا ل مر فيقح طابسلا ةيفو وربع نع رصتلاب لوأ لشن داع نالوا |
 ءاطع يأرف 5 ةيح فاوطلا يف لخد:مت الل ضيرفلا نم وص ذحا رخآلا نا 3
 كخحيو هللاق ضي رغلا نم ةليللا هذه ا انوص عمسأ دمحابأاي لاقف تيلا,١ فوطي حاير ىأنب

 هانفف هتاه لاقف 0 1 من 5 اذه برب ترفك لاف مضوملا انه ىفأ

 0 ليمالإ كنا # جدوولا ةبر انيلع يجوع

 عجم سكران يدعا# ةباع٠ ىلاسما دإ
 اه ىلع الإ, تلال ع "هلك كلج ماك الو> تيل

 0 0 ءأو * ينم وماذامو تح نع جملا يف

 اذه ةبسن ترم دقو نآلا بهذاف جحم ملو |[ تح ةطاق ف هللاو ريثكلا ريا ءاطع هل لاقف

 هللا دبع نع ثرحلانيو رمت ذو قحسا ( لاق ) ضيرغلاو يجرعلا راخلأ ىف هريخو ك0

 مهلا فاتخي رجبألا ناكف هحأ ينب 1 حابر ينأ نب ءاطع نتذ لاق ريم نب ديا

 ع + تخعدن لاق قحسا نب دامح ىنثدح دمحم نب نوره ( لاق ) مه ىنغي مايأ

 لاق بالك نان 2 م نع كار ى“ نع ىقرالا ةحلط نب 0 ينادح هطخ

 نا هان ينوم.-أ موي انل لاقف ائيلع لزن ةئيدملا مدق اذا 0 8 ناكو انالومز ألا ناك

 ىل كولغ لك زمألا لاقف.ةيعئاع نبا ىقتف راهنبا: تسب ف امري امد ةنف !1 راف |35 مكيشناق

 0 هنود عمسف 0 ةدحل ه اد مث ٍيقوص فصن ل نارح

 قال 2 0 اديدح ةعئاع نبا 0 لاق اكاثت ىد اقرتفي ف انباع سانلا رشخ

 00 ىلا ىارطقلا“ دح لاق دعس يبا نبأ يف : و لاق ةيوذزرم نبا انثدح كاف 1 7

 ديلوال نونغملا مويتاذ يعد لاق هبا نع بعشا نبأ 1 0 ىدبملا نب مهاربا نع ربح نبأ

 انحاز تح اعاو كلذي موا ل لاق مهف ينذخ لوسرأال تلقف مهعم الزان تنك لي

 دقل لاقف هتينفف تءفدنا مْ مهم ءانغ نسحا هللاو انا تلقف مملح ف لخدال لاطب 'تناو نينغملا

 هتبصاام لك تاق وه امو لاق طرش اذهعمم كلو كيا فوخال تلقف فاخأ نكلو ًانسح تعمس
 )١( سفنلا سةلوهو ديلولا ىلع اناحدف ايو اودهشف هيلع اودهشأ ةعامحال لاقف هرطش كلف

 ًاثيح ناكو ءالخلا ىلا ريالا ماقف طتنالو كرح مف ليقلو فيف> نه نفل لك يف نوذغلا ءانفف

 ا قعد رش ةنأسعا نيبو هنب لاف 1 5 ببس يأبو هربخ نع مداخلا لاق ًايهاد

 ول ل ذيالذأ اط فلو اهتالط لع منع دقو ليما اهتحا لإ اورق هلع
 ينفف عفدنا تح سلجو انا رد 0 نم لاحلا اذ» ىلع جرذو ةبطاخم

 انوصت مآ كح قاب دهسا #! يبهاو لال“ نافل

 ( كلذ قنانألا-- 150
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 كسل مسسلللسلللابسسلل7ا709079ات7ت9ت97ت797ت7>+>+>7070707070ب070ط7خخصل : - تعد تسل تح

 ادن( يا زرع نم يحاص اذا * ىوط!ن ء فوزع يفا ىلع نأ

 درشو عودت إلا رش هل نعآو يه يفام هَللاو دييعاي تيصأ لاقو حاتراو دن لولا برطف

 ا 111 تاو نا تلقف تو. سلخلا ءاضقناب تنشأ املف رجالا ىوسدحأ ؛ 6 ظحب لو ركس ىتح

 06 نقلامو هللأ كحق لاقو كح كحعذف كن رضحي ةعاسلا ةلام يني رضإ 0 سعات نأ تيمؤملا

 هرخآ ىلا يلع ل 1 تا امب هموب لوأ يف ءوركملا ن 2 ولا عج قدش هنريخأف

 لوسرلا وطعأو رايد ةئام ا تالا تا اا د دك دام "برع ا رآق

 'ىثب دحأ يظح امو امضيقف اهذحأب لانكا 1 يتلا 0 نع ًاضوع انلام ن 0 نفح

 داىملا نإ نحرلا ديعل 1 نلوم ذ ىنغ يذلا 2 غو يرتَغ

 0 لوقو قدسا نع ىطسولا قرح قف رصتخلاب لوا ليش رخخالا ءانغلاو مكملا نب ناورم

 تبسن ناخلا ةدع
. 

 م: ةظحج ةءاور نم ةراتخملا ةناملا نم يم

 نيع انقاوأ دك يف ىرتو  انتلا لاما ملا 5

 # نع هدكب مل ءاخإ اذ * الضاف ءاطع يطععأ نأ يق

 نعل ف 0 كلت 0 ةناج ةتلكام اذإوت

 0[ نائاكألا طتاخ 2 ادعم اشر نان ناكح

 نردلا نول هباونأ بصي مل # ههجحو يف نيب قرش رون
 0000 د رار قاللطأ لوا ليتث فيتح دع ءانثلاو تاوهش ىمول رعشلا لحرلا :نم هضورع

 قدسنا نع ركل

 "17-0 ااه رد واةينو تاوبش نوع رابخأ : نجح

 من ينب ىلو» لاقيو مهس ينب ىلوم هنا لاقبف هلالو يف فاخيو شيرق ىلوم راشإ نب ىموم وه
 لهل] ىتدحو هيلع بلغ ب تقل تالويكو دع انآ 00 يدع ينب ىلوم لاقيو ةص نبا

 الود ناك هنال تاوهش ىسو» بقل اعإ لاق ةمل ت نب رمح انيدح لاق يرهوج ا يرد دج نبأ

 هل لق 0 1 ا و عاتم 1 ن. ةبحعل انش دحأ عم ىأر الك ناكف 1

 هناو ناحرذإ لها نه ناك هنأ نورخا دو لاق ت 000 اذه يهمشأ لاق كلام

 تاوهتلاب انئِحم ىموم لازب 001 نه ةأرما هلتلاقف ركسلاو دنقلا هيلا باجي ناكو ةئدملاب اشن

 ىحي نب دمحم ناك لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق دانا نأ ن يورد 6 يرحل ولع تف

 سوماقهأ تديحو تثع هنمو هيلا هتعزان حرفك "يلا لِ هع تعلو 2(



 )ةا١ا(

 ركذو م 2 ىلوم وه عجم كاذ سيلو بعك نب تدع ىلوم تاوهش ىسو» لوقي

 نعةمثيخ ىلا نب دجانع عيكو ( ينربخاو ) مه- ينب ىلو٠ هنا ىازأا نع بيش نب هللا دنع

 درد: نب نسما نيد( ق 00 ىلو٠ تاوبش يءو٠ 00 نإ دمحو بعصم

 ايهال وم واسوا 0 ةنداابةيراح تاوهث ىدو٠يوه لاق ةددع ىنا نع متاح 3 انثدح لاق

 قف مهرد فالا فيد غلب هناوذإ حامساو هكلعام لك عمش ,ثرد فالا ةرشع اهب ماتساف اف

 لتعاو هعفادف هدنع سانلا قثواو هقيدص ناكو هب ناعت_ساو هلاحب ا قالا دل نب ديعس

 سعاشلا لوق ديعس لثع ىلو املف هدنع نم جر هيلع

 ديعب دلب نم تظعنا دقل # ٍيراوملا يدتست 2

 اءماف مهرد فالا ة ةتسب هل 1 م ؛ دلخ نب هللا دلع نب دلاخ نب دعس قل

 عفد مثناشيعت لاح يأن كلعام لك ترق دقو 3 3 امتبا اذا ساجا هل لاق ضمو اهضبف

 هفلاقف اكنأش اذهب حاص لاقو يلو درك حا لأ هيلا

 دعس تنب نبا ىعاالف رعلا اخأ #* دلاخ نب دع 2 ءا دلاخ ايا

 نبا قنغاوكلو
 ديقعب يدنلا ضري مل تام ناف * ىدنلا هب يضريشاعام ىدتلادبقع

 نيكل نب دلاخ هبوبا وبا * يذلا ةشئاعع

 دوقرب مكباسحا نع وهامو * مدل فر دق مكنإ هوعد و

 ديد مهلتقت مل ظنسلا نم * مهدواج يف ذك اسانا تلتق
 نب ديعس وجها اذكو اذك ضاعاي هل لاقو ىموم رضحأف كلملادبع نب ناماس ىلا ىناهعلا هاكّشف لاق
 لاقف ةدقلاب هربخا مث وه بضغف همع نبا تحدم ىنكلو هتوام نينمؤملا ريمااي هللاو لامتف دلاخ

 نب ديعس ىلا رظن اذا ناملس ناكو لاق فرع هبا ىلا هحدم نم'سسن اعا قدص دق ينامعال

 هللا دنع نب د#ت ( يبريخاو ) دوقرب اباسحا نع تنا اه هللاو يردمعل لوةي-هللا دبع نب دلاخ

 وعر كنف ديلا اذهل اننيع ن يمكن كنا خيش ىبا نب ناماس !::دح لاق يديزيلا

 هع دار ا ا انهدلاخ نديعس .ناكوذ4ق كاقو دع 1

 هللاوف هومتاتق هومتحلاع ناو نجلا ديس ناحلم تنب ةيركانا تلاقو هناسلىلع هتحاص تملكتف

 نيدصق لع يرامتالا دلاخ نب ندا زم ينأ نع عيكو ( انريخأ ) هتيوهلدنم م 1
 ثراخلا نب دلاخوبأوهو يميهجملا نايلس ن , ثرأا ينثدحلاق ةديبع يلا نعى لهما صفحنب رمح

 و كلملادبع نب ناولس نينمؤملا ريمأ س اجي تدهش 0 جاحملا نب ةبؤر هدنعناكو لاق ثدحلا

 لاق كب نم 0 1 نينم ملا نتمااي كاقفْناَمَعَ نب ناغ نيو رمت ني" دلاخ نادل

 ىف هب ينتاف ىسومب ىلع مالغاي لاقف ىضرع ىف لاطتساو يب عمس لاق هلامو لاق ٍتاوهش 0

 همس نب تحدم ينكلو ناحل 310 لاق هذىع يف تلطتساو هب 2 لاقثف هب

 لا توكشف 3: وهو هتأف قدح اع غاي مل ةيراح تقلع لاق كلذ فكو لاق 1 بضخغف

 هلاتوكشف ديسانب دلا> نب هللا ددع نإ 0 وأ كيطس ةي نب اتينأف ًائيش هدنع بصأ لف كلذ



)١55( 

 نيل ا 5 رقتسا املف قد ن لهسف هن 5 3 اال 0 ىلا دوعت لاقف اذه ىلا 0

 0 0 تلك كتيغب 5 0 لاَقف ةيراح اذاو نيس ن د ابان حتفف يعاد 0 ع لق 7

 ا 1١ اذآد هيدي نيب تنفق" ةيظب ينأف ىقفن ةبيط .يناه لق مالغاي لاق مث .ساجا لاق يي

 اقف هيلع 5 نعتساو داوم كنأش لاق مْ ةفداملا يثابوح ف ةددعلا يف 1 و ةيبظلا يفأه ريصفق| هب

 3 تاقلاق اذام لوقت نيَح كلذف كلما ديع نإ ناماس هل

 ديعس تدب نباين :ءاالفر ءااخأ # دلاخ نب دكيعس ينعأ كالا

 [2010 0 لا هنربأا بأ © يذلا قلاع ننأ ىعأ ىتكلو
 ديقعي ىدالا ضرب مل تام ناف * ىدنلا يضرب 0

 دوقرب ياجعل ن عاوه 5 3 مكتدقردق مكنا هوعد هوعد

 ريمأإ كاذ امو لاق ىسموم 9 0 قو لام 4 ينأذ كلا 0 كانه تلا مالغاب ىلع ناماس لاف

 1 نيثالث نرد لاق لل هذهكتق وط ف لاقننمٌؤملاريمأأي كلذ نك اقف هياع 0 نيئمؤملا

 000 فاأ ا هللا ت تانك امم 0 كل 0 هل 0

 00-0 ) ينرخأ ( تن د ن 0 3 قيدص ن م ةلح 0 هلاتغاا٠ تاق اراد ناس جالا 4ينم

 ةيراح تاوهش يل وم قع لاق مالاس نب 1 كو ىرييزلا تعص» نع ةمثخ كان , 2 ان

 لاقو خ حش دا ناماس ثيدح لكم ثيدحلا فاير 5 6 0 د ةرمشعابهم يطعأف ةندملاب

 اذه ل اذحأ ىانلا 0 اوقيل اك قرأ و كيب ا يهد 0 كي.يسوهو هح دم 3 لاوامأ هبق

 ا! رز كدملا ةعارأل أدعي ادعس | »ع حدم يلا تايبالا هده ماتو هي هش 3ك كافرا 5 نإ وقال هللاونكلو

 يدبتو يف راط ىلامو ىنب دل نبا يمشعلا م ركلليدف

 دوعسا هريسط ىراوح كو ةيسسأ و نماي.الا تا ههيهح>و ىلغ

 دودق لق دل ف هب نان هريخ ىدثلا ن عىغتساامو نايا

١# 

١# 

١# 

 دوقرب كح وهامو * مكتدقر دق مكنا هوعد هوعد

 دودسمو كيس :نف مهاحاحي 7

 كيلا يدتحملل هبابامو يد" و يذغيو ىطعي ال و ىطعيف 3

 / ند اه ل طظرغلا ن ما * مهدولح ف اذكه اكان تلك

 دوق -- 0 ا 0 نحمناو ظيغب اوشاعامن وشعب

 ديعس لوضفالا يدنلا تامو * دلاخ تام دق فرعلا ةاغبل لف

 هناي ورمتن دلاخ نب دق كاف دات نا ىعاذل ةلؤت ما د عكو لاق

 تاحاطلا ةحءاط تخأ ةيعا زا فلخ نب هللادنع تنب يدنلا ديقع مأ ةشئاعو ىداعلا نيديعس تنب

 يدتاديقع نا َّك يذق نب رادلا دع ىفب ند ةحءاط يأ نيةحاط نإ ثرخلا ا ةيفد ا
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 الاقىلهلارمكن نب س.حو يرهوتكا ر رثلا دنعن دعا (ارخا ) نايفس يأ نب ةيواعمتش ةلمو

 ال6 دلال ند يف هرمش كلملا دبع نب نايس تاوهش يسوم دشنأ/ 1 لاق ةش نب رمع انثدح
 00 امهدب تقرفف الطاب يرعش بعذي نا ترف اهبل قفنا هل

 8 البسكيلا دجأال ىكلو ىلع ىنح امو هنو دقل هللاو ىلب ناهلس هل لاقف همع نب تحدم

 0 نبدمج انثدح لاق مالسنب دمع انثدح لاق ريهز نب دمحا ىنثدح لاق عيكو ( ىن ريخأ )

 انيطعنام نوكيو اف ىتغتو تاساب ريبزلا نب هللا دبعنب ةز> 20 تر لاق لاق

 ٍ يسوم لاقف من كاف كنالو 0

 نيغ دق نا هعيب يف يريو * انألا لاملا عاتيملا 5

 نمي هردكي مل ءاخإ اذ * الضافءاطع ىطعا نأ وهف

 (١)نفسلايىربك سائلا ترب # ةفححم ةنسام اذاو

 ندح اهاتم دنع ءالب اذ * هضرع اره هنع ,تربخح

 نردلا نول هبونأ سندي # هه>و يف نيب قدص رون
 نحجراحارنافانكالاطتاس# اًقدغم اعمر سانل تنك

 مالس نارين ع ةذيطقلا هذه كوأو ردة 0
 يس مام دارت هن طقس لا ١

 نجش سفنلل يهوتناب مث * ةبقح ينتمت. ًادنه نا

 نينا رش 3 هللا ذئاع # اني هللا اهقحلا ةنقتف

 بع يتريخا لاق يئلطلايتريخأ لاق ةشنن:رمع اتدح لاق ىلهلل ضن نب يش 0
 داناوُصر نينحلا تنب ةمطاف تنّر اذ لاق ةحلط نب نوم نب نارمع نع دا 0

 تاوهش يسوم اهضراع ا نب نام نب ورع نب هللا دنع ىلا

 مطاوفلا ريخلو * ؟دج ريلا ةحلط
 ) 2 * نهتارهاطللتنا

 ملظملا عقدلو * مكمفن ميحمرأ

 ةمطاف تناك لاق يبتعلا نع ىزتملا انثدح لاق ىلا 0 لاق برطو ريئاندو ودك هل

 ناو رم نب ناياسر داود اجور ابيع تاقااملت ىلا دعانا تع نأ ورم ن كلئا دع

 تاوهش يموم كلذ يف لاقف هجولا حيبق ناكو
3 

 نالردن ماذا | نشوف علب رق * زيزءلادبنع نيرغالا دعا

 زوعالا قلخلا تلزءالا »+ ةزاتغ : دوا تور

 نربخا دواد همتشفروعالا 2 ل يسوم هللاو قدص لوقت هيلع تطخس اذا تناكف

 سوماق هأ ردك نعل ول هبتحامل 3 وأ نيلي و هبت -_ ردح ةكرح نقسلا )1(
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 نب دلاخ نب ديزل تاووش يسوم ماقأ لاق طبقل نع يرمعلا انثدح لاق يناركلا انثدح لاق ىمع
 15 نآس دحاف هللا تو بكر املف احمس اداوح تف ناكو قشمدب هبإب ىلع ةيواعم نب

 : 0 م
 ديزي نب دلاخ نب ديزياب * اقشمد تدنا اذا توصف ش

 0 102 يراطوتل هل عدا دا نب ديزي

 دحا ىتثدح لاق عيكو انريخأ كجم اندانق تئش الك هل َلاَقَو 57 مهرد فال ةسمخ هل صاف

 نمحرلا دبع نب نعمل ىلوم تنب تاوهش ىسوم جوز لاق يريبزا| بعصم انثدح لاق ريهز نبا
 207 [هنأف وا دلام دواد لاق هلع تلج ايلف ةديح يا: نب دواذا هل لاق قوغ نبا

 ءالجالاميتفاي ةديمح *« لحم ةادغ ءاسنلا ىللوقت
 0 م نيضاان امو * خلبو دنق روس م ط تاقف

 ءاقالا دنع 0 ثيلو * ال ةاقوا

 نمحرلا دبعنب 0010 6 اك هناقدس لاق ريعو نب دعا اند اقمكو ( قرَخَأ )
 مايا يف هاضقتسا كالملا دبع نب .دلا> ناكو ةيضَه تاوهش يمدومىلع بط,وح نب نايفس يبا نبا

 وحب يسوم لاقف .كلملا دبع نب ماشه
 صانتم نءو ضاق نم كتدقف * اطلخم ءاضقلا يف اهبف كتدحو

 رشح لكهرشحالسانلايذا * ةخر تاذ هتديشام كنع عدف
 هحدع لاقف 0 نب ديزي نب ناماس نب ديعس ءاضقلا ىلو مث

 زومغم ريغ لدعو ةاضقلا نه * .هل جانمالافرص مكحلا هرس ِ

 زوم رج نإ فيس نه قا ىلع يضما * اهب نا ريخلا ديعس راد تألف

 ءارعشلاو ءاهفسلا ىلع دتشاو ةنيدملا ىلو دق فوع نبن+رلا دبع نب مهاربا نب دعسناكو لاق
 هوح ميسوم لاقف هجولا حيبق ناكو هنم كلذ ضع تاوهش يسوم قو نينغملاو

 "2 ديما تأ دعا ا ف كل رد حو دل ا لك
 الوبح امولط قدآلا كوبان + اك دف الووح املاط نكت نا

 1 هوحبي لاقو
 راواحيق يجربالا+ * ولا(١)طيطتدابعلاو هللا نعل
 زاخلا لون نوم العم < ءاذاو ةمثح سشانلا- قي

 0 ف ا رار ا و دول فانا
 رابدلاب ةدحس نما هلع س # انا عدخ اهب ةدحعد اهنا

 لأس تاوهش ىموم نايمارحلا رك ذلاق بيش نب هللا دبع نع بلع ينربخا لاق يم ( ىنربخا)

 ةياهتلانم ه | دكتح لقسأ يف تاقاطالارعشلا نم هزجو يرعيذلاجسوكلا وه طنالا )١(



 : : : (أزذ) 5

 نم هسعلا ناك اعديلا ثعف ,نامع نب 1 هللادبع كلذ غاب و اهنع هعفدف ةجاح ربزلا لا رخ

 لوقي ًاثنأ مث دجسلاف سلا+ وهويسوم هيلع فتوذ 0 0
 ناف كنأ ريغ سانا هبا ع لع كلك الادب يف س

 ناسنالل ءاشال نأ دع 03 قع 3 عاتملا

 ًاعرك ىف ناكو ريبزلا نب هللا دبع ٍنبةزح يف تاوهش يسوم 1 ءانعلا هف روك دلا ريشا

 هو نا ةنكس جزوزت 0 ,كزعونيقا لاو هالوو هيف ناك جوه ىلع ؟داوح

 هللا دسع نب دمحأ ( ينبخأ ) م هرد هلا ةالح اول" و ةحلط تنب ةشلاعو اهنع هللا

 يرهوبازيزعلا دنع ندحأ 000 ٍئرب زلا بعص نع خسيش ينأ نب ناماس انادح لاق رامعنبا

 دج اثثدح هللا دع لاق يلعن.ني-لاو ىزارلا دم نب هللا د 0 ةبش نب رهع انثدح لاق

 نافنخم يبأ نع ينئادملا نع ةماسا نأ نب نب ثرحلا اثثدح نيسحلا لاقو ىنئادملا نع ثرحلا نبا

 نلف بيه صال ك0 بتتبع

 ريب زأأ نب هللا دبع ىلا بت -ك يبدل ميزا نكات

 اعادخ كيرريال كل حصان نم * ةلاسر نينمؤملا' ريمأ غاب |

 اها ضو تاذا كيو 2 للك نا لا اكل عض
 اعاترال  مكتتتيأ ام ثبأو * .يقلاقم لوقأ صفح .ينأل و

 نك نيب جوز اك 1 صخح ىف ىب الول هللاو قلص لاق م“ ْغْرَح هنلا تاسالا تم

 زمح هئياباعدق هل زعتسوهربإ لسو هفيس دمحاف قارعلا ىلا 5 انثع انا عانرال مهرد كلا قل

 17 اسلم ةرصبلا هالوف فيطل لح هئم اط ناكو يرازفلا نابز نب روظنم ت تل :

 ديعنب دمحأ ( يقربخلأو >ءريخو ءريإو هقس دمحأ سح الا كلل هصم هسا 0

 اعيمح اولاق ىلوالا ماشه نب هللا دعل تايبالا هذه لاق ةبش نب رمع انثدح لاق يرهوهلا زيزعلا

 ىلا تدفوف جوه ءاحش اداوج ناكوا ديد ًاظيلخت طاتحو ةريسلا ءاسأ ةرصلا ةزخ لا ل
 مرعاط هلع دنع دم اودي نانا كش انو ردو لإ هيلا بتكو هرمأ ىف دونر ب
 ةرصبلاهللا ديعنب 2 مح مدق ا لاقينئادملاا”دحلاق زيود دبعنإ ,دحأ قر ( ةرصنلان ءهل زق

 نم عنميالامان ايحأ عنو هيهوالادكلع ائيش عديال تح ا اطاخم اعاحش اداوجناكو اهم اع ًاباو

 ١ وققرْنار ءدغلا| ذهن ا لاق. . ام ل ضرما امون يكرو فمذوةفخ ةرصبلابهنم ت ربظف هلت

 نل ناتناظف مدح تاد هتياردق لاقف ارزاج هقفاوف هيلا بكر كلذ دعب ناكأ» ءاقدذه ممفيص بكل هب ْ

 اذه لاقفا ىلع ياقزا وهالا ىلا صخشو دوحإ مانع ضيغل غب متاسسأ , ءاماذه نا م:>الادا لاف مفك

 ل عمسهبأ ىف ءادملا هخيتدحوديزوبأ لاو نامقعقب بلا كاذ بقلف كب لح ناعقيعفو ناعقيمق

 ثعل د كيت فدا سدا لجل ناهللاقف لبحلا جارخي انتأف ثعباهالاقفهلءاءياعدف ةرصبلاب للملا

 ريم "الا اه 1 كفي ا ا هللاقف هلتقف هفي بل هيلا ماقف بأطبافجار غاب هثدتباف هاشنا درم ىلا

 تناكاذا هل لاقو كلذبربب زلانب | ىلا سكت طال طاخ نب ببسي زيزملا دعب مكن
 هسيو ةزبح اوحييءارعشلا ضب لاقو كلذ لمفتانعدم اهلادعأواهنع كب | ف رصافةيساح ةرصلاب كل
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 او دق 5 ىذلاءاملارما 3 هلوَقب

 نامع فا> ناك ةزمح تنلاب # الماعةزمح تعب ريزلا نبا

 3 ناف وطلا رذا 2 تقذاقتو # امابع _ع نيح ةل> دب ىررا

 نيعاةنباراؤنلا_ طخ لاق ةديبعيف أن ءكاقذ ناسف و 00 لاق 0 آلا دمم نب مشاه (يتريذا (

 كاذبآملعدهشافهنماهجوزيل ةينداههع نبا ناكو قد 1 ىلا اهزما تلعشاهموق نملَحر ةسّداخلا

 ادور دق يلا كدوشا يناف قدزرفلا مه لاقاهةن ىلع مدهش ا هيلا اهرمانابز

 نب روظنم تك 2 رمان ت راحت ا ريب لا نا: هللا ديع 0 زاححلا ىلا تجحرذو اهدش 5 اونلا هي

 هحدع لاقو ةزمح هاب ذاعف قدزرفلا جرخو ناز

 روطمت ريغ دالس هاا 5 8 3 له 0

 كلذ ا لاقف فدءضل 0 رم و ىو وقل زاوتلا ول ل

 1 يب 6 تس تشو # 0 3 1

 تاقوهالخ يلتقي داك ي ع ا طغضف هنم جراخ وهو 0 تاب ىل 7 هقلو هر ف ا نأ غلبق

 ت 0 ا حر تدصر ولو د ا ا قدزرفلا سرع 5-0

 ,تكش ناوآدبأ انوجوالف هقنع تبرض ّ هنبو كنب تقرف كش نا اه لاَ راو لأ لا لخد من

 لاق اذه وا تلاقف ةحلاد ةارصا تناكو كيلا سانلا 500 كم نبا وف هحاكن تدضما

 هيلا ت ا 0 هانإ يضر 1 5 لع نا هللا لعلف هس يذمأ كلو لش نا بحاام تلاق ال

 امدح الاق صزالا يبا نب دبع ينان تن دهحمو ىحنب نيسحلا ( يتريخا ) ةرصيلاىلا هعم تحرخو

 0 ديعم هللا لخدق 0 ناك هللا دبع نب هرم نأ يرهزلا نع'هعا نع قح سا نب دامح

 هدنع نم حرخاملف رانيدلا فل الا هاطع اف رانيد تل ةزهج نم هل ضرشوال وه نطقنبا هلسرأ دقو

 هللاقو ةرق هدر ص أق هّياور نسحبف تأ ورتت ىء وم ردش كف ىورب وهو ناطق نإ ديع اذهل لق

 لاملا هيلع نطق نب ادر كلذ دعب ناك املو ارا دنيعب راءاطعاف توصلا دبعم هانغذ هنع موقلا هاكحام |
 نطاخملاو ه هر ى لع لخااذلا نأ ىور دقو جام ىلا دعم لاه د6 َ اذا | هنأ هل لاقو هلق ٍض

 ليعمسا رت ديعمل ءانغلاو حيحصلا و هاذه تنشب 0 لو 2 رمس ن 3 ةيطاخملا د 2 3

 ل تاريح ىسوم نأ يناسغلا ىحي نب ده نع ةم وب ا رسفاولا ند .

 دبعم كلذ لعفق انتلصل لزحأ نوكب يح هلك :نف ارعش هللا دبع نب ة 5 4 تلق دق دعا: لاف

 دحاو لكلا لكان م رف هانغ مث ىسوم اهايا ا ل اع الخد مث تايبالا هذهت يف ينغو

 لاق سا رف نب متيطا ن 2 دع اح لاق”نايزرملا نب فلخ نب د رانيد يتئاعب اممم

 ناوال ىلوم تاوهش يسوم ناك ل لق شاع نب هللا دبع ن نع هللا دبع نب متي را

 ةبم أي نم ءافلخلا ناكو زاحملا لع وخر اىعاش ناكو يودعلا ةفيذح نب ةمثخ يق
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 ناوصم 531 كلملا دبع ل ةمطاق تناكو زاحا لا ىلا ممالك هد هءاطع نورديو هنلا نوسصحي

 كلذ 2 تاوهش يسوم

 2 اذا نسل رق ع ميرق * زيزعلا دنعنب غالادعبأ

 راوعألا كلل كلذ الا د ةراتخ دواد تجوز

 روعالا ل اق لاق ناكف ناورم َْى ف كلذ هيلع باغف
29© 

 سوضص

 مد ةراتزملا ةناثآ نم ٠#

 رفقملا ةمالس نم عبرلا * رضحملا ىلع ىللخ احوع

 رك ذأ مل تنك ام ترك ذ * دقف هاقللتتساف هب احوع
 ك6 يروا نر زا د) قر ينال

 رو+ نم كهانارو<و د انل يديم نادون مم عبرلاب

 * قلن هب انك رض ف

 رح نم ىشماهف #3 ةريكح هبإ يملاو نس ذا

 ءان او حي ديلولل وهو يجر.ءال هنا لئقو :ةسسير لأ نإ رجا هنأ ل ا١قو ديزي نب ديلولل رعشلا

 رض نه كلذ اذدحاي

 نبا نع خا لمر تتح ةيراثل هيف اهارحخ ىف رصنلا لقد ند حيرس نبال ر اتا نحالاو

 نغ ىحي < نب نيسحلا ( ينرخأ ) ًاضيأ لمرور كفتمح ىدارلا مكحل هيف نأ يانا ركذو زا

 هللا يضر نيسللاتنب ةنيكس جوزت دق نامع نب ورمع نب ديز ناك لاق ىنئادملا نع هيبأ نع دامس

 جرخ ناْنع نبا نإ هل تلاقف هتعد ةنيكس نأ ب سف ركاذف 4 لام يلا جرط امور اهل كل

 ًارانيد نيثالمث كطعأ انأ تلاقف ةعاسلا هيلا يهذأ نأ عيطتس أ ال تلق هلاح يل معاف ىلع ًابناع

 نع لرش شارو 6 ناقلا ف نم اورظنا لاقف ر 1 تاخدف الي هتيناف اهابإ ىنتطعاف

 كريخ معال ةنكس يف ا تلق كب ءاجام لاق مأ ت كلت قيقا لاق ضرالا ىلا راضو 0

 ضرالالا 500 نع تلزن نيج كاف دق كنأ رعأ انأو كنم ت ا ا ترك

 ىنغو اذه: نم ىنعد لاق

 رك دال كنك ازيك د 8 ده
 اههرتشا دقو هذه يلح كلف ىسفن ىلا تي ناف اذهريغ كحيو ىننغ لاق مث برطي كك
 م امم

 هلأ 2: رائيد 01 انا

 كساوص
 هاوه اناوه يما بلح قب »+ هاحعش دقام ضعل باقلا قاع

 هاون 8 الو 0 نسما نارحم يش ىر اًرمضام

 بنل نلا
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 2 1 ه يلا 0 كل نك امو بيا تدب ينانّتجأو

 و تلاقف ةصقلا املع ىدصقف يك ىلا تمجرواهذخ ا يف يفام تودعام لاَقف

 دق تلقف ةعاكالو هللاو ال نامع نبا ةلح سدت نأ ديرت نآلا تنأو تلاقف يعم تلق ةلملا

 ادار دما ردشلا * رايد ةءاماثي اعانإ اسف كنم اهيرتشأ انأ تلاقف ىنم نيديرت'يش يأف اهناطعأ

 2 اقر كدو 00 رمهتلاب ليش فيفخ يعرادال ءانغلاو ة ةعمبر ينأ نب ردعلا ع را اذه

 ع ى نب نيسحلا ( ينربخأ ) يلع 0 تل ىلا تدان اجا ؛|

 ةشغم نأ قشاو اهب كلذ ىد و 0 امض او هاومنو اهاوهع ةيراح هل تناك الحر 5 هنآ ن 3

 اهمنغف 58

 هآوت اد الو اكس نيصتلا |نم نا ردعم ع ىرارضام

 احاططاو هسار تابقف اهالوم ىلا تاق مث قا الإ هللاو ”يشال ةيراخلا تلاقف

 2 سس وص

 م هراتذ لا ةياملا نم جم

 ردكايرا ميئيعناكام * رصقأ هنأ وا يفن واي
 ناعساا هن أي ىلق كهشنا د هب تفلكن يربذع نماي

 رو>|نداش فك وعيملع * موس اك ثح يعادن نيب

 رصنمأان لمر فيقح ةديرفل ءانغلاو ةيهاتعلا ينال رعشلا

 م هبتع مم اهنم ناكام ىوس هرابخأو ةيهاتملا يبأ بسن ركذ اخي

 ةلاملا عطقنت الثل انه اهركذ حاصي رف ًادج تعسنا اهناو اهب هبيبشت يف ةعنصلا ةرتكل درفا هنأف
 ليع.سا همساو هيلع بقل ةيهاتعاا وبأ ىلاعتهّللا ءاش نارا عضوم يف ركذت ىهو ةراتخلا توصلا

 ىلوم يبراحلا دايز تنبديز ما هماوقحسا وبا هتينكو ةزنع ىلوم ناسك نب ديوس نب م-اقلا نبا
 يناتعلا هيلع لضف ةيهاتعلا ابأ نأ هغلب دقو يتارصنلا سوباق وبا لوقي كلذ يفو ةرهز ينب

 هيهاتعب ا ريختو # ةهسش ىكملل لق

 هيعاو نذا هتعو حفتيبقلا ملكلا لسرملاو
 هسالغ كاذ ناك وأ * ىنتؤوساارس تنكنا

 هيناز ديز ماو ل * الخلا ىذةتعل كيلعف

 لاقمث ةفوكلاب راخفلا عيدي ناك مث نيئتخلا ةلماز لمحيو ثنخي هما لوا يف ناكو ةفوكلاب هؤشن»و
 رعش عمج ىلع دحا ردق امو ةيهاتعلا وباو ديسااو راشب سانلا عبطا لاقيو مدقتو هيف عربف علا

 فلكشلا للف نانفألا ريثك ظافلالا لهس ينايملا فيطل رحبلا ريرتغ ناكو ةيرتكل ةنالثلا ءالؤح



 060 : ش :

 هر

 هرصع لها نم موق ناكو لاثمالاو ده رلاف هزمش نك 3 1 نا
 توملارك ذ يف وه اعإ هرعش نأب نوحتحمو ثعبلا نءؤيال نممةفسالفلا بهذع لوقلا ىلا ةنوسني

 لخنا ناكو اهف لئاوالا همدقتي مل امم اهللاق ةفيرظ نازوا هلو داعملاو روشنلا رك ذ نود ءانفلاو

 دمم ينريخأ لاق يلوصلا ىحم نب دمحم ( ينثدح ) لاومالا ن نم ةيش اه ةركاو نان عم سانلا

 نم هل توتساف هتءم قلذح» هاكر تما ةيهاتعلا ينال 855 ىدبملا لاق لاق دا نب ىسوم نبا

 ةيهاتع قاذحتملا لجرال لاقيو لاق سانلا ينهل تراسو هتيتكو همسإ نود هيلع تبلغ ةينك كلذ

 ل و يي نب«دمح لاق * ماللاو فلالا طاقساب ةيهاتع والاعو ةجحانشلب وللا لحرال لاه اك

 بحي ناك نأ ةيهاتملا ينأب ىلا لاق. هكعاقم نكن نع نوه نا نو ريحا لاك ف 0

 نكومالسندع ل ها ردو وما ةفوكلا هدلبو هتمالاو نوجاو ةرَهَشلا
 )١( ملا نيع ل اهأ نم ناك ناك مهد ناو م ىلع اا ل ةيهاتملا يبأ نب دم

 دلاخ هايسف ٍةزنعن.ه هل 52 رق 0 امتي اذه مهدج ناسك ن راك ديلولا نب . كلا اها املث

 يللا رن هلا اولدوف رك ا مب هجوف اهاهأ نم نايبد ةعامج عم

 دحاو لكدر خف مما 5 نع نايبصلا لأسي هنعهللا يضر 1 ل نب ةعبو نبادسأ ل

 يأ ن نم ةهودلا كلذ لوَع داع ةعمس اذلن ةزئع نم ةنانةل رك دق نامش كاش 1 رعم غابت

 ىفريصلا نار نيد ) 0 ) ةزنع ىلوذق هقتعاف هلههوف هل ملاح نك دقو كلا 6 6

 دا دس الاف قركلا ينالملا جاجحلا نب دحأ انيدح لاق يزيعلا ليلع نب نسل اند
 ا لع ناك ع لدم لف رأ مل لاق ينالحلا ليؤد ني استعنت ل

 كلابام كحيو هل الاقف ءامدلاب خءض٠ ؤهو ةيهاشلا نأ اهيل ًادحاو اموي الا طق "يش نم

 معزوىنب رضو ينلتق رازلا انالف نا لاقف انالومو انمع ناو تنأ هل الاقف انأ نم امط لاقف |

 موكل نو 1 اقف ىت<ىلا اذخن اموقف الاو يهجو ىلع تبره اطر تنك ناف لطم

 ًافاح ةعم نمو هم كل دجال موت ن ىدعا لح كد : ناك ول هللاو هل لاقو ًاضغ هلعن قا

 0 نع لع نا نسا نع يسوم نب دمج انئدح لاق ىلوصلا ( ىنربأ ) هقحي هلذخأ تح

 0 () ىزنملا نجح نب ءاطع ىلوم ةيهاتملا 2 لاقيناْاسلقالا نبةدانح نع ةيواعم

 ا 0 لاق 1 مساقلا نب انثدح لاق ىلع نب نسكأ

 ا ةيهاتملا وبأ ناكو اعح نازل لعل نم ه ىلدوملا مهاربإو ةيهاتملا وبأ ناك لاق بتاكلا أ

 ةكهاسلا وأ لو ندا ىلدوملا م 5 0 ةزفا مل دادغب ىلا امدقن رشخلا رازإلا نولكا

 ءومنبدمم لاق ةفوكلا ىلا هلقن ةيهاتملا يبأ نأ كأَو كلذ: لعم لاق هنا قشايرلا نع ركاذو ةزل

 لاقوتارفل !؟يسلاتعإ نم اها لقو ةندملا ترق زاححلاب ةديلب صو رغلا ناعل هدلوم )١(

 نواوةلموملا ن نيعلا حف ) 5( ناكلح نب نم هأ رامالا ب رق 6 كرتشملاهباتك يفيومخلا توفاي

 ناكل نب هأ هعسر نب 0 ىلا ةيسنلا 32 ءاز اهدعنو

 11 م ميلا يبل 11 1011 11 1 د اب دج ا ل اجا وجو اج ص اج و يع يسصس دعب دنع جمع كجم مع اما مفعم اص جب يب سم مح صم ص 2 دمج هع حج أ
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 ا
 ينأ نبةنتع نب م 0 3 ةرهز ينل هم همأ لق نع ع 5 لف 3 يملا 0

 ها اذاكر فا وخلا 0 نذأت بق ا 5 ةيهاتعلا 1 وب 00 نب 0 لاق لاك

 ةهاتعلا 5 كلوش كلذلو ة هحرو لعأ 0

 مدعلاو رةفلاوه امندلل كبحو * مركلاو زعلا وه ىوقتلااعإ الا

 0 0 1 0 2 ةمق 0 0 0 سلو

 ةيهاتملا وبأ لاقف 1 نه موقب :كاظتس ١! ناكل هلع رجف 1 . ف ةيهاجلا أ كن

 دحلا روس كعب تلو #3 00 نه ىنعد

 رإلا ناتح ىطعت ةعاطو * دهزلاو ىتتلا ىف الا ردفلا ام

 ك- اماو لاجع كا اما ان درولا لهال درو دنال

 لوقلا ةيهاتعلا يبأ بهذم ناك لاق فرح نب أ نع ىسوم اندح لاق ىلوصلا ( ىنثدح )

 ملاعلا ناو أمهم هم 42 يلا هذه 1 يف هنأ مْ يش نمد نداضتم نبه وح قاخ هللأ ناو ديح وتلا

 ل دامملا نب هولا ىلا يش لك دريسهللا نامعزب . ناكو هللا الا هل ثدحم ال ةعنصااو نيعلا ثيدح

 ثحبلاو لددتشالا ور 7 ردقب ةعقأو فر راعملا نأ للا بهذ ناكو مي نانعالا ى هس نأ ليق

 اد [صقتبالةعدتملا ةيرتبلا هبال زلا تهدع عيشش و بساكملا م. رحشبو دع ولاب لوش ناكو اعابط

 لاق عرزملا نب تومي ينئاد ا لاق ارم 4< ناكو ناطل ل 000

 رابجالايف هلوقب ل امنامأ ريثك ناكو نومألايدي ن ظل ةماعل ةهاتع || د لاق لاق ظحاحلا ىن

 هلع ف ل نذأ نأ نيئمؤملا كا ا لاَ ٌُك رعشلا كيلع نر هل لاَقف هلم نع 5

 نم وهن رشو ريح نم دايعلا هلعقام ل اك نا لوقأ نأ لاَ مو كلاس اذا هنجاأ هل لاف يتب جاب ميو

 همان م م ةماع هل لاف ارك رب ةيهاتعلا ا لعحو هه ىدبب كارح نم م كلذ 10 :اودللا

 فكحوف نائم هؤاار ا هللاو ا رظب صاملا ضقان ةماك لاَقِف ننؤملا ا هللاو ىنمتش لاف ةاز

 كلذ دعب ينيقلف ةءامث لاق كلمت نه سيلام عدنو كرعشب“ لفتشت نأ كل لقأ مأ هل لاقو نوم ءأمل

 ةءاسإألا ىلع قاع وةحملا عطقام مالكلا , 1 نم 5 تلمفةفس لانع با 0 كانغ 5 نعم ايي لاقف

 تعمسلاق ىدنكلا دمم نب نوعىنادحو بي نإ دمع لاق لعاجلا نم رصتتاو طفلان م م ىنشو

 هداقتعاك رت هيلعاتعا اط عمساذاف اش دقتعل ةيهذم 2 ابدبذم ةهاتعلا عبأ ناكلرم 6 ب 0

 ىنت دح لاق ايثدلا يبأ تب سدح لاق رام ن' هللا دا 0

 1 ئأر هنأ قءقمشلا وأ ىتدح لاق ىنا<رلا ةدينع نب ىلع ينثدح لاق هبرد- .ع نبا نيسحلا

 كردقو َك 0 عضوملا اذه هسفن عضي كلثمأ هل ت تلق نيئمحلا ةلماز لمحي ةيهاتعلا

 0 لاققارول |١ نيسحلا ب 2 ) يفر ا ( ممالك ظفحنأو هداك رمتأ نأ را هل لات

 ايون كاف نعمل ارتقوا نأ لمس نب ”يعاربإ: نب د 31 كذ لاق 0 ينأ نسا دلع



7 

 21111 ال وسم 8 نع شال سس

 لاق ناك كلذك أ ليسلل ءارقفلاو يئاتيلا | مجحم ت تلح تكدت ا( لكلا دلي لهاا ينال

 طقسل اهم عضأو امدلا ىتعفر امسح يه نه عضأ نأ ثَدوَأ لاق كلذب تدرأ ام هل لاق عن

 نه ينعد رشب هل لاق ةصاخ ءارققلاو يئاتبلا مجحأ تنكو باوتلاةلسف اع ينيك او رتل

 كريغ أ هيد كلتل ام :اهجاصتو اهييدؤت” نادكلل ةححم لل لان ةماجملا كاد

 مدلا جارخا ىلا هم نم هيف جاتحي ناك يذلا تقولا فرعت 7 لع نأ 8

 اذا امم هعيط ردق ىلع ه>رخي نأ ىلا م دحاو لك جاتحمام رادقم فرعت تنك له لاق ال لاق

 ءافقأ ىلع ةماحملا عت نأ تدر الإ كا أ اف لاق ال لاق موححملا رض هنمت دقت 3 هش تدز

 متسر نب سابعا تدع لاق نارك يأ انئدح لاق وعلان دع يرحل نك يعاتيلا

 ينربخأ ًاماجحدمق و كلذنم عزفف ةيهاتما ا ذخأي نأ دارأ دق ةقدانزلا بحاص هيودمس ناك لاق
 0 ريخأ ديرب نا لع تاخرت كاقزلاف هنوررف لا مساقلا نب دمحم انثدح لاق ىلع نب نيسحلا

 نكي ملا لاقف كلذ 0 رجالا سانلا م ح4 ساجد ه 1 ك.ن دق ةيهاتعلا أ نأ دلاخ نبا

 0 نع هب قمتشلاو مسكنام .لذلا نم رارملا عيب يفامأ لاقف ىلب هل ليقذ كلذ لبق رارجلا

 ح لاق انئاشم نم خيش ىنادح لاق ى نب دمع ( قرح

 تقلا ريغن 5 ماهل نع ينتاأسألا ةفقولخم ريغ أ قرا كدنع نارقلا ةئهاتملا ينالتاقلاق دواد

 ينببحال كلام هل تاقف ًارارم كلذ لعف يح باوحلا اذه ينباحاف هيلع تدعاو كسمافّللا ريغ نع .

 تلم |رعش هلك مالك لاو تاتو 0 ىد نبد# 0 0 و تأ ا كبح أدق لاق
 دع ينثدح لا انكئاشم نه حد

 ينأ نا بحاص بيعش وبأ يف

 أ م

 ةقابلو ةئسحا ةئهو ةدعج ةرفو را : ل ندع ا

 اذن يل نوثأ يف فز 1 هوقلا *ىع هلم يللا

١ 
 ةعبلبلا 0 اب 00 اها نم يديزبلا داع ولب هلل 'ةو مهلا هلضف دريو هيدي لع

 مال لد 5 0 كلذ لعشر ني «.اهق
 يعاو: ف اوثل ارد ١ :  0اا لاقذ كلذ برسو و

00 
 نب هللا ديع اقر ىسوم نإ 6-5 لوا ةراجفلار 8 1 عوج ه عيرس نإ ديلا

 و ةيحاتتلا اآتيأر انأ لاق لع ىب كاك م
 < فزألا نم رسكنام نوذ ا ا و أك ةراش 0

 دنع ُي

 نّوبدانلاو ا رق اق ءان رارخ وه

 غلق هيلع داع ءأأ 1 اذه 4 4 صل رم أك اب انأ قل ةيهاتعل 0 اءدح داتعلا ر 2( لم 3 ىنارم 2 3 | سوباقوب أي حاه ا لاةيناحرلار عنب دم يف .ء رج لاق يدنكلا دمحنإ نوع قلو ما" ىلع ناد نادح ) اهم 6 و

:3 
 و

3 
 ةيهاتعل 00 دعم د ةييقل ,١ ىكملل لق

 هعاو نذا هتعو ح * ءقلا ملكلا لسرملاو
 هسالع كاذ ن ناك وأ د ينتؤسأ رس تنك نا
 »# الحلا يذ ةنعل ! كيلعف

 ) 3 || نعل
 هإ اقف

 ةهيم
2 

 1 دايز ( تن لد ا 2 0 ةضهاتعلا 1 م

 : د

. 
 0 رم

 ةنعل كداعف تلك اعا < | ' لاف أهل ممع# منا

 هنو ديز مأو 2
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 هيحاهي ناكو بالا نب ةبلاو لوقي هيفو لاق ةيناز انينع نهو لالخلا يذ

 قاف الا راس قررلا انو < قاح[ انا انكي انف ناك
 نال دل هيك اذان < ءاننا ردم يكف
 قالحلا ءادب ةدوقةعهكف# ال كل ةحل هللا قاخ

 لاق يناجش وللا انثه_> لاق راكب نب ريد رلا انتدح لاق ىهزالا ينأ ن ١ دسم نإ دمحم ( انربخأ )

 |0000 ١ ةفاسلا اوبأ اذاف هل نذنا:تاقف بابل, فازطا قا وبأ ىل لاقق اموي.ثاولا ىتانأ
 ىتلقت نأ ديرو زوالا ةدم .ءانأ ت اتق زوملاب ءاماعلا ىلدقت ترمددق لاَقف زوهونق هيدب نيب تعضوف

 راد نء جرخ دك هدي انأ ت ّ لاق ىنقثاا ياو نت ةو ع ينادش لاق ةتوداأل هللاو ال هب

 بهذي 0 زومو هلع دعو زوو ةلأو دنعو ى اناا يجدم لمت قث يف يناحشولا أ

 00007 |[ لآق كدع نب ءاماناق ءدوتت هلع الخد امل ةرغو يناجشوتلا لاقف هلغأ ىلا هب

 0001 ] هلملا كلت يف تامو لاق ىلع بس ناكف هنم تريك اذ نك اسما رويأ.هناك زوم ينءاح
 اول ا | را هللا دع نب عدم تدع لاق ريهز نب دا امتدح لاق لعاب نسلعا
 هلوقب لاَقف كدنع كلذ ق>حتسا ىش ىا هل تلقف ساللا

 لايقأ يأ احلم اسدلا ىلع كلقأو * لاما ىأ لاوط #* 0 تقلعت

 لالا نم لاح ىلع *. توملا "نم  دبالف *لاملاو لهالا قا رف 1 زهجت اذه ايأ
 ( ينريخا ) ل اهاحلاهب ردي ولقاعلا هفرعي ناصقتت الو هيف وشحالا ةَح .او تيعاوا نوه لوو لةصلا

 ب ٍِظ نايس مالق اذه بعصم لاق م

 1 2 هص 5-2 1
 ةيهاتعلا ىف لوق نسحتس يهمصال ا ىثايرلا انثدح لاق يعا زا دمحم نب مشاه |

 د صهدلا كرم 2 2 نع 2 3

 هوذا كلكم
 و 0 500 هلأ تيصخ ”١ ذاك

 هب قه - ََح 0

 نب يهو يد 0 0 ا ! سايعلا نب دمحم ( انثدح )

 رماخأل كدعنا نك ال لاق كسفنل ىتدشنا هل تلقف رساخلا اماس تينالاقيروزروشلا طاص
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 0 ىنال ىنالاو 11 3
 «٠

 تحسس ورح

 قف نذدوي اذهام د نك هل 0 نكس

 هم

 نسل ١ قطان اهالم د اري ر اد ف 0

 نم توملاب انك #* انسفنا هللا ليبس ْق

 قدكلا اطام نما اهطعع * اهتم دنع نيف لك
 بلا هركذ الا هم # ةل سيل ءرملا لام نا

 ةرصنلا لها نم لحر ينندحلاق مساقلا نب ل ىنادح لاق رامتنب هللا ديع 0 دجحأ ينريذاف

 0 رساكلا م تاق لاو ةمئادم نب ءاحر ىنادح لاق دنيز نب نود قدح لاق 3 تسلا
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 ينتدز نافذ ىنالا نع كلأسأ اما ت ننالاَو نطارعشأب 5-52 تنس لأ لاق سانلا رعشأ

 لوشىذلا مهر عشأ لاقف تن ل نحلا

 نمزلا نذوب ذهبام * نكس هل يتب نكس
 دم نب هللا دبع انثدح لاق لضفلا يم ينثدح لاقيديزلا ( ينثدح ) ةيهاتملا ينال رعشلاو لاق

 لوقأ ايف لوقتام د لاقف يي نب رفعج ىلع تلخد لاق ءارفال دايز نب ي انثدح لاق

 ' مهرعشأ هللاو وه تاقفرصتلا اذهل هأ رعشأ ةيهاتملا ايأنأ معز ذآ لاق هلا كلحلصا وتحل

 رمضلا نب رفعح ينثدل > لاق يسوم نب دمحم ىنثدح لاق 0 0 دم ( ينثدح ) ىدنع

 سعاشلا نيزر نب ديز نب دودل تلق لاق يطامتالا هيورس نب دم ينادح لاق ريرضلا ىطساولا

 نكد رعشأ ةيهاتملا وبأ لاقف ةهاتعلا دقو اه تلق نساونودإ كاف“ ةنامز لهأ رعشأ نم

 ن مهاربا ينربخأ راكب ريبزلا لاق لاق ىسو. نيدمم ىنثدح لاق وصلا نركب نملاو

 لوم تح ةيهاتلا 1 10 1 كفل اززملا دبع نب هللا 4بع لاق لاق كاحضلا نع رذنملا

 عنق 5 اذا ريرحلا ىلع مانيال نأ 4 قدا تاكا لعج نه رضام“

 برح نب دا يدع لاق ي-وم نب دمحم ىنثدح لاق ىلودلا ( يندح ) ا هللاو قدص

 ىل كئمالا طق 1 لاق رعشلا لود 3 ةيهاتعلا ىنال ىلق لاق اع نبىلحملا ىنادح لاق

 نبىر يندح لاق هيو رمق تدخلا راك ينريخأ ١ ديرأ الام كرثآو ديرأام لوقأف
 تلمقل ارسش هلك مالك لح ن1 تكشوا ل وقي هتعمسف ةيهاتملا نأ ىلا تا لاق ىزامرخلاجرفلا

 لكم هانا دا دمحم .لاق لاق ةمركع اوبأ انئدح لاق ئزتنلا ان ديخلا ىلوشلا (انثدح )

 ( ىنربخأ ) ضورعلا يف ل اد نازوأ هلو ضورعلا نم 0 1 كا و را له ىبأ

 ىلا ةهاتملا 2 ديش ولا تقلا اقم ع ا ا يدوعلا اندح لاق لع نإ ع

 اهف 4 ةعقرب عيبرلا نب لضخفلا

 ميجا كلام انا اوتام-# ىلإ كذآ تنك نان رعول
 مهو تاك واه اذ 6 2 تن هلل ةلخ
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 مهمدعم هارام اذا ىنخ

 6 ٌ ناىلاهندحو هرماسن لاز اف ةيهاتعلا يبا ر 00 صاف د.شرلا عيبرلا نب لضفلا دشنأف

 هل لاتف ثردلا اذه ثدح ىبارعالان ا ن أ تثدحو لاق ليلح لام بيدلا كلذب هيلا لصوو

 ناكو ين حالا نأ لاف فسخ ءش هنال لاق لو لاقتاق ام قحتسمي رعشلا اذهام ساجملاب لج 8

 فارق رمقلا تعش نا لوك ةيهاتااينالأ ةيهاتملا ينأ رعشال كلةع هللاو فيعضلا سانلا دحأ
 هلدشن أ ثرحس ل! نم انرمضالا هيهذم ا امو هتم تدب ىلع ردقا الو عبطأ طق ًارعاش تن , ارام

 لاخر ىلطلا نبط قعدت م نانا اروح تايمأ تالت
 لاحرت نءو لد نم تحراف 3 يحاوج نيب سايلا در تد>حوو



 لإ هللا ةليوط“ كان ىرأو
 لاتخحلا ٠ ةليح عطقي توملاو

 كان ترج ةنفراعالا نوم
 الامقا مكمل - ةلذباف

 لاحرتلا لحاعب كيديد دشإف

 لاع لح لم تاذشلا جرت

 يدهلايف رمشملا دنع ىنلافذح

 ةريثك رومالايف مدا نإ ليح
 ةميق مظعا ناكف لاؤسلا تسق
 ةرئاس كيج لدم تلتبا اذاف
 ةذلب ف ءاردع تنبح ااذاو

 اعف: نامزلا ريغ لع ربصاَو

 ينلعج هللا دبع اباايلجرلا هل لاقةرعشلا اذه لثم لوقي نا نسحي ادحا فرعت له لجرلا لاق مْ

 هرعشكس بل خدملا يف هرعشوةيهاتعلا يبا بهذم دهزلا نكلو تاقام كيلع ددرا مل ينا كءادف هللا
 عدملا يف لوقي ىذا سيلفا لاقف دهزلا ىف

 هر>انح تصغقيرلايدصلااماذ * يدصلا هب ىفشي نزملاءام نورصهو

 هرخاو شيردق يفزع لواو * هتيبل شيرق يف تيب طسواو
 هرفاوح تافصاقلادوعرلا حمو *« هفويس قورللا كح هل فحزو
 هرفاغمو هضيب هف سمشلا ىلا * تكحاضت راهلا سمش تيمح اذا

 كاران ىلا نين نم نوربف * هكن اموي مالسالا نكن اذا

 هر انيدض نوره تش ملاذك * كردمتوملاوت ومات وشاذنمو

 نيذهلثمدل تعءس تنكامو تلق اك لوقلا هللاق نأب يبرعالا نبا رش نم لجرلا صلختف لاق
 محملا يلا ىعالا نبيثدح لاق هاط 0 دم ينثدحلاق د# ( ينثدح ) هنع امهتكو نيررعشلا

 || رعشالشناو سلجم د ناو أ ترضح لاق 1 مكوه تر 2 دعس نب نوره ىنثدح لاق

 (ينرب>أ ) ةيهاتسلا ابأ ىنعي الف يح خيشلاو اما لاق سانلا رعشا تنا ساجللا يف رضح نم هل لاقف

 00017 الت لأق ىرسلا أ نب نسما قدح لاق يدهم نت ىلع ىتدح لاق ةزاجا ىلعنب ىح
 : 1 ش  ةيعاجلا وا يدنا سرشأ

 كلام وه يذلا لاملا كلمت * هسفنلاملا نم قتعي مل ءرملا اذا
 كراع ان يذلا نانا ىل لو -* :قذنم 3 يذلا ىلام امنا الا
 كلابم هتكلبشا .الاو قحب * يذلا هب: رداقلام اذتتك اذا

 كلام نم كل امنا هسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق نم لاقف 02 نم هل تلقف
 هللا لوسر لوق اذه ناب ند اولا هل تاقذ تصمت تقدصت هت وأ ت اف 00 و تاكاام

 الو كراد ىف ةردب نيرسشعو يل كد 0 تاق لق ا هلع هقارزص

 نا هللاو نءمابأي لاقف كتقافو كرقف مويا َ ا الو كر "الو برشت الو اهنم ا

 كلاح ىلع رقتفا نم لاح ديزت بو تلقف سانلا ىلا ةجاحلاو رقفلا فاح كلو لاول تاقام
 كاربق 36 ىلإ دنع نم الا محللا ىرتشت ال كش ذل ىلع حيدش عما مناد صرحلا ماد تر

 ةسمخب هعبترامو هلب اوتو امس ءاروشاع موي ىف تيرتشا دقا هللاو 1 لاق مث هلك يالكح 0



 شاق اس

 تف تبول ناس تب

 )ة؟١(

 نك تنل دنع ك1 هتناعمو هبأو> نعيناهذأ ى 1 ينكح أل وقلا اذه ِىل لاق املف 2

 ًئ يدوملا نب 0 : نكت كاف ةزاخإ 0 57 يد ) ير ( مالسالل هردص هللا 2 5

 كلف يش الب ازيخ لك 3 0 اذاف ةهاتع || ىنأ ىلا 1 هولا 0 لاق ةماع ينندح 3

 تأ لاقف كلذ فكو تاقف يا دا هتبأر يكلوال لاق هدحو اربح ل هتيأر 5

 2 م زيا ن م ةعطقلا 0 ناكف تيلح ني هف احدقو ريطف قاقر نماسإب ازيخ همادق

 تأر امو 'يثالب مدان أ تيهعشا كناك هل ت تلقف ريثك الو ليلقب هنم قاعتن مو اهحرخيو نبللا

 َّق ةيهاتعلا ينأ ىلع .ت كا 26 ناقد .احأ ضع كك زو ) طظحاحلا لاق 3 يش الاب مدان كلبق 0

 ءادغلا مهمادق تعءضو اذا همالغل لاقو ماعطل هل يور بحاص ًاشاع اعد دقو تاهزءنملا ضعب

 يدل كم خس 1 اعد هع اذاو هيلع تلخدف تيزو لخي ةديرث يلا مدقف
 ةذلر 1 لاق 0 ام يردتأهل ت تلةفتدزل نمالدب 1000 و ل 4 ةديرسب اذاؤ هدم ىذا توذُف يناعدف

 تهرك ينءاج املفرْرِبلا ةيدو تيزاا ةبد نيب مالغلا طاغ لاق اذه ىلا كاعدامو تلقف رزبو ل“

 تى ىدح لاق ىلع نب ىحي ( ينربخأ ) ًاثيش تزكنأ امو 500 هد تاقو ريحتلا

 كار ناكو ىمب را رع د 2 د لاق ىفوكلا ةطع نب هللا ديبع انثدح لاق يدهم

 رع ناكف ِتاِس هلع لمحتم لاخلا * ىس فيعض ٍيوللا طقتلبب داع ةهاتماا ينال ناك لاق ةيهاتعلا

 هيلع ل ىس فيعض خ يش هلييسإ وه ع هنغأمهللا ةيهأت ءلا ا رامللا يفرط ةيهاتعلا ىنأب

 0 نيرشع 1 هاو خ 5 تم نأ لا اذه ىلع ىف هب هق كر ا هل عنصأ 6 موللا لمجك بارت

 0 نأ ىلا لاقف * يذثب هيلع قدصتنال لف لقم ريقف لأ ميزو خيشلا اد ءاعدلا كك كار أ

 ه يميزحلا يسع نب دمع ( لاق ) ارب كا ري نفل ا د بسك رخآ ةقدصلاو ةقدصلا

 ينءاخ نيفيغر موي لك يفهيلع ىرجيناكو ل كارح هن 1 اب وط دوسأ مداخ ةيهاتعلا ينال ناكو

 ىنا ا لم هلع اَدف ع ءاعدلا ىلعداز امو طق قئاد ال6 1 هيلع قدصت نأ أ ساوو

 0 6 وهو دكلا نه أ ام ينال لاق كاذ ككاو تاَقف 2 أ اه هللاو يللاقف ا مداخلا

 كعم تسلح املف كلدب هندع وف ر>ودا ًافغر 13 ديزي يح 2 نأ 5 ناف م ادإ ريغل نيفيغر

 لك ىف يا اذه ىلع رج ك3 ادا هل ت د 3 هنأ همالعإ تركت نب سم

 0 3 داصتقالا و ةعانقلا نأ 0 لخدب مناخات هو كل

 ةمركا ميدق مداخ هللا ناح.س هل تاقف قاخ هل شارفو رازا يف هئفكف كلذ دعب مداخلا تاق

 البلا ىلا ريصي هنا لاقف رانيدب نفك هل كيفك امنا و قاخ ىف هنفكت قا باو ةمدخلا ليوط

 (لاق) اًموايح داصتوالا هندوع دّولُف قدسا انا هللا ك حرب هل تالقفتمملا ند ديدولاب كف ىملاو

 لثم هيلع درو ةثلات هيلع داعاف ةينان هيلع داعاؤ لاؤذلا داعأف كل هللا عنص لاقف ناريحلا نيب نم

 لئاقلا تسلا هل لاقو بضغف كلذ

 ( كل - قانالا> 197



000 0 
02-24 - 

 (ط.0

 نفكلا هلامن٠ هظح # هتتيم دنع يح لك
 ةسمح لاق كئفكل تردق 5 هللابف لاق ال لاق كنفك نْعلدلك كلام دعتنأ ديرتأ كيلع هللابف لاق مث
 لاقدحاو مهردب كظح ريغ نم ىلع قدصتف لاق م لاق هلك كلام نم كظح اذا يهف لاق ريناند

 عفداو طاربق ةعيضو ريناندلا ةسيلا نم ًارانيد نأ ىلع لمجاف لاق 0 ناكل كدلع تقدصت ول

 مقأواهرد يفطعاف مهاردةنالثب ر مر و فلا لاك كلذ اهو لاق رذلا دخاوف:الاو ًادحاو ًاطاربق يللا

 ا -- يف وكي مل نيمهرد خيرتو تم يت« هب كربق كل ردح نا امك كلل

  كحضف كيلع بضغو هللا كنعل بزعا لاقو ةيهاتعلا وأ ل اش ملع ىليفك هدر تر

 0007 ةلاثكأو اذهلجأ نم لاق ةمحاتتلا وأ انيلا تفتلاف 00 للمال سو عي
 هدعب الو هلبق تمرح ةقدصلا نأ يعدأ 1 انيآر اه ع يتمو اهمرح نمو هل اناقف ةقدصلا

 قمألا ىلاع ىل لع قفنأ م هللاو لاقف كلام ا ةيهاتملا يبل ت تلقو اذه ىسع نب دمم ( لاق )

 تماعقت اول لاقف ناك اسملاو ءارّفلا ىلا كلام ةاكز جر نأ يغذي امنا هللا ناحبس تلقف 1 ةاكز

 ك2 لاق"قار ولا نيسحلا ع ١ قر ( مهم رق ضرالا ف نك ىلام ةاكز يبايع

 0 ا ةيهاتعلا يال تاق خيش ىنأ 5 مهأرب | لاق خيش يبأ ْن ناولس لاق لاق راك نب ريب ز

 ىلوق لاق مكح أ هتلق

 هدجخلاو غارفلاو بابشلا نإ * هدعسم نب عشااي تماع

 #* هدسفم ىا ءرمال ةدسفم *

 0 ةدعسم نب عشا ناك لاق ةيزغ د انثدح لاق راكب نب ريبزاا انثدح لاق يسع ( 8

 ينال تضرعوتاف هدوم صاخيو 01 موسي ناكف هيهاتعلاىنال 0 ةدعسم نإ ورم

 حالا ارا كف ان طاق هدم نإ ورع ها ىلإ حاج ةهاشلا
 ا اي او فيدو لاذع مدقلا ديلا نع تنخ
 انيقبو هب يناشغت تنك نمو * ىناًام تام نامايالا بج نمو

 0 لا ( رج ) هتجاح يضقمث ريخ اذه دعبام اندعوتو اناا | لاظساو ع نا

 نحن ةنيدملا نم مدق اذا ةيهات كاوا ناك لاق و انثدح لاق ريبزلا انثدح لاق ءالعلا ىنأنبا

 06 يفءدوف ةئيدملا نم م جورألا ةارم داآر أف يلا

 مانالا عيمح نع تام ن ب اة نا

 نمحرلا دبع ينثدح لاق يزتعلا لياع 0 ا 1 دما ( قرح

 1 ناين نع ةيهاتملا ينأ لع اللا تا لعأ ني رد لا نك لذ يرذعا | قحسا نا

 هقرافت الف ةيهاتملا انأ كردأ هجولا نسح همدخي نم  مالغل ناكدلا بحاص لاقف 000 رف هنم

 كتحاحام هل لاقف هفقوو هرامح نانع دحا ا عار لع رداف دع ناكام هنم ذخأت يت

 سم نملك ناكو ةيعاتملا وبأ هنع كسمأف كيلع هلام ذخ آل كيلا ينثسب نالف لوسر انأ لاق مالا
 لوش ًامنأم مهلفحو سانلا عمج ةهاتملاوبأ ىذر يتح رظني فقودب ًاقاعتم مالغلا يأرف

- 
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 كلاعف نعكهج و لحال * يننإ كير هللاو

 فكاذاتتكم 3 تدك اكليل و لدم كلعف نآك وَ

 لاقوىانلا يع ع 9  ناطيش دش ىلا ىف :ةثعب لاقو هبحاص ىلا 25 5 0 لس رأ و ملا لش

 نب 0 ىلا فاتخي ةهاتملا وبَأ ناكل لاق مكح ب كاد د يبا ا 5 ا

 مع هأطبتساف هلزنم مزاف هنع بحشل 1 هوب هيلع نداتساف عشاج 11 هيب ناك دول 0

 ةك |ذسأ يف بتكو كئاقا نمينمنع لكلا ناديلا تكف

 لسكن مكيلا يفرط عفر أ اف كنعكنم سأيلا ناك

 لمالا لئابح هنم تعطق * ُهَه' يأ نع اذا يا

 ىلع ةيهاسلا وبأ نذأتسا كاق ئوحتفا ديزي نب دمت يتتدح لاق شفخألا نابلس نب لع( يدك ١
 هللا بتكف هنع يجن ةدعس ند

 هردك ةميش ورهعاي تاديت ساو كئاخا نع تلحدق كلام
 هرظن هرجغ يفيدنع كب * هيجاح هان بابلا اذإ يف

 هراطنتم دانا نركك مرر < الو ناكحلا 27-30 متسل

 هرمدتم“ ءاضعألا 0 2 يلج لاثلك [نذلا 3
 هركنلانمافرح ويلاف *

 نعم نءةللا دبع ىأر اذا ّدشرلا 0 3 0 انثدح لاق يزامالا مساقلا ندم ( ا (

 ةيهاتعلا يبا ٍلوق لثم ةدئاز نا

 اب ترم نامش

 ةف رعم كيدل يهجو ناك دق

 يف تح

 تامآلا هذه لَو
 لك لع زر ةطرقع

 0 ن. هللا ديع مش ف ك1 ىلحر يحاصاب

 لقعلا ةلق ن م اهب ضي اع نعم نر صخ نم ناس

 ىللحأإب ةولملا ند 0 1 الحو نعم نبا لاق

 لينلاو خءاشلا فرششلا يف * لئاو نم يملا دانا

 نم ةدحارا راع ل
 لخشلاب' طرقلا يمت قافلة نس نلع شالا ناد
 ىلجرذ>و وك عاق ةواح ! لع 55 هتئاص

 لغب ىلع اروك ةطوشمم * انب ترم نابيش ينب تخا
 لضفلا بأ ىنكت ةيراخ # عار نئايولْضنلا نأ يكت
 ةطقن اههجو يف تطقن دق

 لغش يف راوزلا نع حض اهياجح لاق اهومترز نا



 تالا

 لعلا ىلع نذإ الو 1 + اهندتع ةلوعشم“ امالاوقأ

 ليطأ نع رامنأ نباو © لحال را نعف' تنبي

 نقلا فوبردلا يف دلع < ءرما تنأو ساثلا دلجأ
 لكلا لاذو كا ناكرم 2 اوسني نأ ناانلل ىقشام
 لذياا يمتنع ىرمتلا اذه دا لهأ 0-0

 اولعفف ةشحافلا هنم | 006 نأ أ َ ناملغب اعدف هب ف نعم نب هللا دبع هيلا ثعبف لاق
 نأ ةرععَو 0 1 5 يف كل له ف 0 ىلع كتيزج دقدل لاقو هسلحأ 1 كلذ

 0 50 نت ىلامو ىكاذملام

 يلامحاو نع 5 37 يرافتغا 3 ىنولذع

 0 ل 0 هر 0 نك ا

 را ل رم نر
 لاقت دع ىوهو # دص دغب دو بر

 اكف 021 تدطل + ن5 تناك اك 3

 دنع 0 1 انثدح لاق ىديزملا سوم نإ دهم اند> لا ىلوصلا ئ2 0 دمخ ( ينثدح )

 نمةحلان 3 مآ هنادد يقىوم ةيهاتملاوب أ ناك لك دعس نبدمتو ةيهاتعلا أن دمت نب يوقلا

 لضفلا ينأب ىكملا ةَدَنآَو نب نعم نب هلل دنع ناكو ع اط لاش لا م8 نسح ل ةريخلا ل اهأ

 امف لاقف ءاسنلاب ةيهاتعلا 3 ا 6 3 ط ةالوم تن م اهأ 5م

 قحسلا نم ىفشأ كبنا ناف نقفأ * قرشلاو برغلايف قحساتاوذإبالأ
 3 قاحلا ْق زيؤلاب زيخلا عوسل س و د” يوشل مدالاب زب لا ناف نقفأ د

 قرا قر عقرب بريل ياو ايل 0 ندقرت نك

 . قدلا كلل 2 تاذ هم جيتحا اذا 3 هدوعل الإ سا رهملا حاس صل َّك صطهو

 0 نعم نب هللأ دبع ددهم لاق قباس نب يدوم يف 3 اق ينالغلا يف ن؟دح لاق ينودلا ( ىنثدح )

 ةيهاتعلا ونأ لاقف يدعس ةنالاوإ 3 نأ هامو هفوذو ةيهاتعلا

 الح دق دولا يف يذلا اذ ن٠ نال لقالأ

 الاق ام تلا اف * لاق اه تغلب دقل

 الاه الو الاص امل * دسالا نم ناك ولو

 الاكل فيش مو ثلَخ 0 امغصف



0 
 تس تسر هاب اوف رايبت“ ل خد

02550 

 الاتق كنت مل اذا * فيسلاب عتصتامو

 الإ اك نفك هع ذأ لل قولو

 الاط الوبش الحم ايطلاو لوطلا ريصق

 الاطب تيصاادقو # الاطبأ كموق أ

 نب هللا دبع لاتحا لاق ينئادملا ناماس 0 ناقش“ نا ات لا يلوصلا (اتد)

 مل امتاو هيلع ًاظيغ حربملاب سبل ابرض طوس نأ ةيرض ناك قالا ىح ةيفاتملا: يأ لع ندا

 ءوسبن ةعاشلا وجا لاغق هب قي نم ةرك نم نوح رش
 ةدئازنب نعم تنب * اهفكي يدلل <

 هدلاح كلت يبأب #١ تو ينتدلج

 هدعاق ِبابلا ىلع ىصخلا مم اهارثو

 هدام تمس لل 6 هطول نك وح

 ءدخاو نع ةاب اع فلز يو

 ءدلاو نأ عا يذلا ودا
 أضيا لاقو

 قيل | امو اوفك تمحو © نك اكل ينابرض
 ينتكرت ام طوسلاب ينتبرض * ذااهفك ىذا الول يرمعلو

 نب هللا دسن ةيعاملا ىلا ءامع لصتا املالاق ىموم نب دعو دم نب نوع امدح ىلودلا ( ل ١
 لوا ىلا هتديصق هف اثق ةضانلا نا دعوتو كلذ نه نيم نإ طل را اس

 : ديربات لفش هللا كاذك >2. دير هةفادييو .ندف

 دوسحلا هب رسي دقاذهو * امم داسحال ناك نعش

 ديزرالو ءاطعلايف صقةنيو #2 لو عنم يف در د

 ناحو كدنم ىلا نحس وك دم لاك نإ د لاق دمحم نب ةلبح ينئثدح لاق يلوصلا ( ينثدح )

 تاداس نم اناكو ةزئع نب مدقي نم نطب ىماع نب ورمت ىنب نه اهو نيهقفلا نييزنعلا يلع ىنبا
 انأنَأ ولام اذه ؟آلوم نم انانأ دقو انني قرف الو لهأو دحاو تيب نحن ام ل اولاقف ةفوكلا لهأ

 هنيب احلصأف امهلع فالخلا هنكمب نكي مف ةيعاتملا انآ اًرضحلأف ءاطدر نأ نحول ءالوا د10

 نكعال نمت اناكو ءوسب هاعبتيال نأ امبعو ةيلآ صوت هنح اتننو نعءم ىنبا ديزيو هللا دبع نيبو

 همالو ةنم طرفام ىلع ةشاَملا نأ نولذعت نئانلا لمح ءاتصااوةدولل ىلإ لاخلا تس ١

 لاقف املهحاصيفنورخا

 لالاضلاب ىو سعأ :# ىل امو "يلاذعل اه
 ًاقيدص نعم نب ةدئاززاك لاق يسوم نب دمت انثدح لاق ىلوصلا ( ىنثدح ) ةمدقتم تدتك دقو

 هنري ةيهاتعلا وبا لاقف تاش هيلعهتوخإ نعي ملو ةيهاتملا ىنال
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 ند يا

 يندخو 13 ناحل 1 ان ينصملا ةدئاز ناك فلا يف

 نبلو يرث تحن ن افك الا هب اتراو ىف يأو موق ىف

 ينيش لف ب : 0

 0 دعل تك :يصأ هن يم وو نا نع مايالا لس

 انك لاق ننق يلا نب دمحا ينئدح لاق *يراقلا يزارلا ىلع نبنسحلا انثدحلاق ىلوصلا ( ينربخأ )
 ريم نب كلاادبعىف لفوننبا لوق اورك ذف يبارععالا نبا دنع

 ا حني ذقينايعهف * ةجاحل هتلك لد تاذ اذا
 ع لق لعسا نأ باهأفهلوق رك ذأف ءالخلايف ىل ضرعتل ةلعسلا ناوهللاو ىتكرت لاق كلملا دبع ناو

 ينزح هيلع لوط نأ قيقا * نعم نب ةدئاز تومل تنزح

 ةدئاز نبنعم نهللا دبعيف لاق ةيهاتعلا وبا اذهف يبأىعالانبال تاقف

 الاخا> كفيس هب * تيلح تنك امغصف
 الاتق كلت ملاذا * 6 د امو

 ا ناكو لاق 0 وحم د دل و 0 د نا 08 0 3 - كلذإف ّى ةيعامملا

 0 نب ىلع 00 يت نإ ىلع نب ن نوره ٠ 0 نه ( تخسن ١ نايبش يف و 00

 كلوت لثملوقأ 3 قرا 0 لاقف ا قر سلاخملا

 * كل كلأا نأ كسا * كل كيرشال كلملاو * كل ةمعتلاو دخلا

 لوقا يكلو. ثني افآلا ةرعشع مويلا. قف تلقا
 لما ىلإ ىتسي لجاهناك #* جهريذموبىفجممىلع فوم

 لبمىعينايالحعتسمت وملاك * هب لاحرلا انعبام قفرلاب لاني

 لبذلا انقلا نا ماطا لعحيو * هينيثكانلاسوفنفويسلاوسكي

 #4 1 3 انا * كل ردقلاو دما 0 5 لق ةيهاتملا وبا هل 0

 0 ثد - 0 نه كرادتعا 00 هللأو نأ ةياتملا ل 0 لاق لاق

1 0 # 0 0 

 0 تفرطف * يددرال تبهذ 55

 لوقت ثيح كسرع نه الا تينت>ا الو كانعم الا تذلام ذاعم ابااب هللاو ال ةيهاتعلا وبا هل لاقف

 تل وص



 )ة١١(

 ىلا يحوي اها نول تلقو # قالا ةنارتلا ف[ 5
 ديللا(*)قوشلانمكبي(؟)دقو# الكنب تلق تيكب(١) نلقف
 ديد ل ل1 ذك ديوع # ىع داركم 257
 ذوع باصأ كيتلقم اع ه ءارط ادلع ىر لق

 ىلعنينسحلا ( ىنربخأ ) قلطم ىطسولاب لوالا ليقثلا ن* نك تايبالا هذه يف يلصوملا مهاربال
 ماه ينب ىلوم قرزالا نوره نب ذم ينادح لاق هيورهم نب مساقلا ن دم انثدح لاقفافخلا

 لعجو ةعاسان دف ىنأ ىلا ةيهاتعلا 5 ءاح لاق يحئاطأ لضفلا نب دي نبا نع ةشئاعنبا نع

 بتك | ةيهاتملا وبأ ىل لاقف ناطاسلا ءافجو ةعنصلا فاخت هيلا اوكشي ين

 نضع اي تادانمحلاو 2 صرخت الا 2 7

 صخش رظانل هنم دبي مل # ثدح ىف هوراو نم ناكو

 صقنلا ىه ايدلا ةدايزو * اهتدايز اندلا نه ىتتت

 صْش ةقيفش لك ر >ذ نع * اهفطلت 2 ةينملا ديلا

 ال لاق قراخي قر لاق نود نب هدح نع يعاشلا دمحم نب ىلع ينثدح لاق ورم ( نافل

 ديشرلا هبرضف عتتماف لزغلا يف ارعش لوقي نأ ديسرلا يخاف وكلا سبلو ةيهاتملا وبأ كسنت
 وبألاق هنع عراقملا تعفر املف ل زغلا يف ارعش لوقي قح هسح نم عرالو | فاح>و اصع نيس

 لوسر طم تاآلا لإ وأ نا رقلا آلا هس ملكنا !اط هنأسماو رح هل كولمم لك ةيهاتملا
 ديرر.نم لوخد نم عنمي الو هيلع عب ليو رات يم ناسا ضاع

 فرد الاف يا يتم ناك طل يسولا مهاب نيبو تيدا تاكو قرا لقا

 قفاوةنساذكه كف هلكأو كرام لأ كف ةوادو 0 هيدب نيب تدحو تلخد اذاف هريخ

 3 هنوص عنص ىلصوملا مهاربا نأ

 سلا
 رمغلا ةنقف نايرودشف * رخحلاب ىملا راد تفرعأ

 0 3 مرلاو # الب مسر ا 2و

 ل لاق قزانع لق يللا لمز قسسال ضو يلسولب لمر سيت سلا ل |

 هتنغف هنع هيف تضقنا يذلا مويلا َِ هتيتأف توصلا اذه هنغت يح ةيهاتعلا يبا ىلا ىهذأ مهارب ١

 هدنعتشاف ليالا ىلا يدنع مق نأ حلا ىلبك هبف يضقنت مويلا اذه هتينغنأ دعب نا 0 هابأ

 ةينازلا نباي كحاصل لق لاق كسل ت تلق فراخ لعن ينك برغملا سانلا نذأ اذا تح هلك ىرابن

 انكم قراخع لاق ادع هللا نم تنا نبا رطتا ةماقلا موو ىلا دف سافل ها للاو امأ

 قوشلالدب عزا يورو(؟)دقولدب لهو يورو(؟)ناقو لدب تيكبدق اولاقو ىورو )١(

 ناكلخ نبا ها نلقفلدباوا اقفىورو (5)



 (اغكز

 مالاقك عضولا اذ م نم صلختل اغا تلك له اذه نم ينعد تاقف همالك ىلع رطفا نم لوا

 ىندشناف هناهتلق | 1-2 ره يفت تاق دق
 «« وص

 قارفلا لوطو هقوش هفش * قاتش» مم باقل ن

 قالت نمانل لهفيرعشتيل # قب ةديعقىلا قوش لاط

 نإ لطالاودوتنلاتاوذ نم © 'املعترصتف ادق لطح يع
 قانو نم ىنكفو بيرق نع * ىلمش كبالجاع هللا عم

 ١ ءاغ توص لوا ناكف ديشرلا ىلع | مب لخدو انخل اهف عنصف مهربأ 0 ترصو اهنتكف لاق

 ةيهاتملا يبا كريس الف رعشلا اماو يلف ءانغلا اما مهاربا لاقف 0 رعشلا نا هلأسو سلجملا كلذ يف
 نيتس لاق ةيهاتعلااب!| انيرض 1 مداخلا قورمل لاق ُح هب اعدف كلذ ناكدق 3 لاق لعذ دق وا لاك

 ىلدح ىحب نب لعنب نوره باتكنم(تخسن) هقلطاو هيلع علخو مهرد فلا نيتسب هل ىماف

 0 ةرانوهودشر راد و شانعلا نب ىلضفلا نب لاقلاق يرسلا ينانب نيس | انثدح لاق ىدهم نب ىلع

 اعيان «يما ىف عيبرلا نبل ضفلا لكن اود :عاتلاوبأ ناكفا ماسلا ةنيدع وهو ةعاجلا يبأ

 ةهاّلاوب هيلأ ب 0 كلذب هيلع

 000 اا تاو 8 قاع ليف قاونجا
 001 ل رات أ رفا لاطلو ف

 0000 ع ل را عا اذأ
 نينمؤملاريمانا هل ركذيو صوخشلاب هرمأ,لضفلا هيلالسراو هنع يذرف ديشرلا هيف لضفلا ماكف
 هيف هلوق هدشنا لضفلا ىلإ ل>د اءاف هيلا صخشف هنع يضر دق

 12ش د هيأ لع وج [دحتوو انا ةانوعد دق
 ىلعينئثدح لاق ةزاجأ يي نب ىلع نب ىح ( انريخأ ) ىلوالا هتلا- يلا عجرف ديشرلا ىلا هلخدأف
 نال بصعتي ديلا لاخ روصنم نت دن زنك لاق ىرملا ا خدح لاقيدهم نبا

 هلوق كلذنف هرعش ىف ىدهملا لاوذا ةيناعلا حدب ناك هنال ه.هاتعلا

 كت
 ماهطا كلما ةلحم عاف * 6 كثغلا تيقس

 ماركلا ةكئالمل كفحو * ارون كيلع هلالارشن دقل

 مالا ةرئاد ىلع رود * يح ىدبملا ةمعن 0-7

 ءارخا دليلا لح تنيو © ىتس تينت ناتي هل

 ديزي تام اهلف ةزنع ن هىننيو نءيال ىلوم هنأ ىعدي روصنمنب ديزي ةايح لوط ةهاتملا وأ ناكو لاق

 كلذ لاق نميلل كءالو نامعزت نكت ملا هل تلق لاقسابعلانب لضفلا ينثدخ لوالا هالو ىلا عجر
 ناكوعبتي نا ق>١ قا نكلو ريخ هيلا تيمتا نمت دحاو ىف امو نمزلا كلذ يف هيلا انحتحا "يش
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 دهعل مهاعراو ةمرحل مهظفحاو سانلا مرك نم روصنم نبديزي ناكو لاق نييمذال ءالو ىعدا

 ةرثك عم نيصح نص>و ةعنم ىف هنم ةيهاتملا وب أ ناكو هيلع هلضف ا ريثك ةيهاتملا يناب اراب ناكو

 هيرب ةيهاتملا وبأ لاق ثام املف ءزاكملا نماهنم همنعو هلآ نال

 رضحلاو وديبلا ل اهأآل ديزي يأ »# ريل ىلاروصنم نبديزي ىعنا

 رحطاو باونالاو رصاقملا كعل 8 مك انوودولا را نك احا

 كل # يبشأ يفو 2 0

 يدبملا نأ ا - لاق 38 كح لاق طلح نا مهار | نب دنع ايندحت َلاَق 1 نانا

 ريغو همظعيو راشد نع خلاب عجشأ ناكو عجشاو راشب مهفو ملأ نذاف موب ءا رعشال سلاح

 ينوكلا كلذ اذهماس اخأايلاق 3 وس املف ا لاق هيهاتعلا 1 موقلا ِق ناكو نيذه

 0 3 كخنو ل )اقف دعنأ يدجملا هل لاق مث هعم انعج ن م أربخ . هنا رعت لاك تاق بقلملا

 2 ير دق تاقف انلبق ًاضأ 50

 خلال[ ”نسعاف الد ه اننطاتا نكسلاب الإ
 اهطالطا هللا قس تينجج < امو تنحل مقفف داي

 [هايزمم بحلا نكاد م * امالل ةيرا نإ الأ

 اطافك | ىثملا يف بذاحم *

 اههلاذ دع موللا بتأو #2 1 يفت للا بعتأ دقو

 ن از عش نزح ل يأ نم ه ىردأام ملس اخأاي كخنو راشب َك لاقف جس لاق

 هلوق ىلع يأ - ا كلذ معشلا ةفيلخلا ةيراح ةبلمشلا

 ابلايذأ 0 4 كل د ةداقنم ةفالخلا "23/

 د

 هن

 اططاراصقرو> نيب تشم

 اهلازاز نضرالا تازازل
 اهلامعا هللا لبق ال

 هريسغ د>أ اهمار ولو

 بولقلا تانب هعطت ملواو
 الاف نم ضغبلا هيلا * ال ضغب نم ةفيلخلا ناو

 امل ابرط هشرف نع رطيمل ةفيلخلا يرتأ ماساخأ كحيو ابرط زتهادقو راشب ىل لاقف عجشأ لاق
 نبسابعلا ينادح لاق هيوره» نبا ينثدح لاق زاحا ىلع نب حي ( ينرخنأ ) يفوكلا اذه هب لإ

 تاقمن نس مع ةحرابلا تازق لوغ ةنهاتماابأ تفمس لاق همس نب ءاحو يدح لاقل ١
 ىلع نب ىحي ( لاق ) اذه هيلع عنش رامع نب روصنم نا لبق دقو لاق (5) ان ندحاةل

 ةضوعبلا سلجم سانلا ىلع رامع نب رودنم صقام لاق يثرقلار ,عوبأ ىف ”دح لاق هيورهم نبا انثدح

 لضالا ححصم هأ فيخسلا ل وقلا اذهل ثم لاق ثيح ةيهاتلاباهللا لتاق )١(

 ( كل 2 فال كتتكراك)



 ؟ي 34 د

 ( خل

 ةيهاتلاوبأ لاقف روس هلوق غاب ينوك لجر ند مالكلا اذه روضنم قرساكا ةيهاتملاوبأ لاق

 هفلاَقف ةيهاتملااأ كلذ 3 طقف توملارك ذياعاو راناالو ةنجلا هرعش ينركذيال اع قيدز

 اهتاتتنا ارومامهنم تبع ذا * امهتمت>بصادق سانلا ظعاواي

 اهيراوي ناام ةيداب سانلل *هتروعويرعن٠بوثلاسيلملاك
 اهيواسم نع اهامع سفن لك يف * هملعن كرشلا دعب مثالا مظعاف
 اف يذلا بيعلارصرنالو مهنم * اهرصيتسانلا بويعب اهنافرع

 كل هللا رفغي لاقو هريق ىلع ةيهاتعلاوب ا فةوف رامع نب روصنم تام يت> ةريسي ماياالا ضع لذ

 ياسا ينريخ لاق يس وه نب دهم انتدح لاق ىحن نب دمحم ( يتريخا ) هب: قتيمر تنك ام يرسلاانا

 هنأ هتعتورفتنق هليل هنأ رف هيلع فرشتك ا دال ب تناك لاق ةيهاتعلا يلا نب دمحم نع

 ةيهاتملا يبأ ىلع فرشأو تاو اظل راصف ةدادلا ا ومو للا لصتاو رمقلا م اك

 لح ١ اثداخ هيودمخ فرصناو هعجضم ىلا فرصناو تنق تح هبقري لِ مو يلد هأرو

 ةهاتعلا و انءاجلاق ٍيناجشوتلا ا ليلخلا انثدح لاق يثايرلا نب دمع | :ةدح لاقى نب دمت

 لاقفكنع هب ثدخ 0 لقف هل انلقفديحوتل لا الا ىنيدام هل هللاو ىلا سانلا معز لاقف الك ىلا

 * ٠٠ دلاخ مدا يب 012 1 هك احلا

 دئاع هبر ىل لكو * ممر ن.ناك مهؤدبو

 هال كح كا < 4 1الا ىمم 0 اف
 دحاو هبا ىلع لد © هال <. لك يفو

 ظحاحلا ةرضحم ةيهاتعلا 0 ماو كال نط يعاز جا 0 دهم فلد ل ) 1

 ا[ 100 رشح نم ضع ذَح افلام الإ فاد اع ىلإ ةحودرلا ةروخرل 13 ير نأ ىلا

 هلوق ىلع أ

 باشلا ىف ةنلا تاور * ىناصتلاحرملا بابشال اب

 ين-؟ينعم هلزاف * بابشلا يف ةنلا تاور * هلوق يللا اورظنالاق مث فق دشنملل ظحاحلا لاقف

 ةئاذإو ليوطتا دس الا ةتسلالا هتمحرت نع زحعتو بواقلا الا هتقرعم ىلع ردقي ال يذلا برطلا

 نم ةزوجرالا هذنهو هفصو ىلا ناسللا نم عرسأ هلوبق ىلإ باقلا ناكام يناعملا ريخو ريكفتلا

 هلوق امم لثم فالا 0 اف نا لاهو ةهاتعلا يبأ عئادب

 ت20 تلا ك1 م ترفل سسيكت 18 كتنح

 افاخو احر هللا ىتَتا نم * افافكلا زواح امف رقفلا

 ردقلاطخ | افتاظح |تنكنا « رذتف وأ ىملف ريداقملا ىف

 مثل نم ىلع للا لوطأ ام * ملأ لق.ناو ىذؤيام لكل
 هلعف نسح ءرملا رذذ ريخو #* ِهلقع للي ءرملا عفتناام

 حازملا هرجح دج ارو حالصلا هتاكض دانملا نا »*



 ( و )

 ريثلا- كغايم * اكله ًاننع ماعلا "لمح نم
 هدحلاو غارفلاو بابشلا نا

 كر حيبق لك نع كينغ
 مدا لا

 مدي انا ا
 بيغت الو سمشلا علطت ام

 صوحو ندعم "يش لكل
 جزتم لكو :ضح لاب كل نم

 هرهوجب . قحال "يش لك
 ىذأ راد انل اندلا تلاز ا

 جاوزا ؟ ا فار
 ضخ نسلو < ضخلا كلك

 ناتعيمط ناسنا لكل 0

 احيحشلا قشنتست ول كنا

 انعام اذا ريثلاو نيخلاَو

 توكسلا 0 0

 ان

 4 هاك

 ةددسفم 0 ءرءال ةدسفم

 مع لسالا عارلا نير
 د هؤانف هلك اشدع صخن

 هدمح ريغ هللا نار دف

 ه1 ١ يكرم ام ضال الا
 2 و 0

 جلتت هنم ردصلا يف سواسو
 ا 2
 ىذقلا ناولأب وفصلا ةحوزم

 # جاتن اذلو جاتن اذل

 ص

 ضع بيطيو ضع ثبحي

 نادض اهو رشو 0

 احر 1 نكنا هيدحو

 د ادد كيعل نوب اهب

 توبوم رئاح ي :آك ترص

 د

 د

 د»#

 د

 د

*« 

+« 

 ان

 نب

 ل

 د

 نت

 د

 انن

 ع 3 مداكلا قاض نأ تحل عنصأ فكف , هللا ىفق ذك د

 نسل (ي 1 نم مالكلاقاتساامبسح اهنم ردقلا 8 امناو ًادح ةليوط هو

 هعاخ ىلع هشقنإ م 5 ةيهاتملا نأ لجحر رواشلاق جرفلا نب حور نع هيوربم نبا انثدح لاق ىلع نبا |

 دشنأو سانلا ىلع هللا ةنمل هلع شقنا لاقف

 ةدح ولأن س 17 | ترضف #2 مهةالخاو سانلاب تمرب

 ةدعلا ”لضاح ف مهلقأ * ”امويرتعل شانلارثك ام

 ورم ىلومءالعلا نب 0 نا كاحضلا نب هللا دبع ان”دحلاق ينالغأا انثدح لاق ىلوصلا ( اثندح )

 كلذ ركناف مهرد ف نيعيس هل اق ةيهاتملا ولأ حدف احتدع نك يديملا بحاص وح نإ

 لجرلارضحاف كلذ هغلش هرعش رادقم يش ياو ىفوكلا اذب- اذه لعف فك لاو ءارقلا |

 يتح هنسسحم الف هاطاعتيو هنصي الق ىدلا لع رودل كتم دحاولا نأ لاو )0
 ل 1 ناك اذهو اهضساخدع

 الح ل

 (١)الاعت هوحولا

 نيسمحم ببشإ

 نمتقلع اى د هسرو نامز لأ نم ب رك

»© 

 ف

 يناثلا تيلا ىف اوذ لدب اوذحم يوريو )١(
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 الامرواحاس كلا تعطق * اهنال ككتشت . اياطملا نا
 الاقث نعحر ان نعحر اذاو #* ةفخ ندروانب (١)ندرواذاف

 هن لوق نم ينعملا اذه ذخأ

 هايل اأوكسولو © هلهأ ثنا ىدلاب وتتاف اوجحامف
 هلل دنع نب ناسع بتناك رضنلا ن د# قدح لاق نوع نب دمج انثدح لاق يلوصلا 5-20

 ًاقيدص يل ناكو يباتعلا ىلع تلف ف رص ديري وهو ىهاط نب هللا دبع ىلإ الوسر تجرخأ لاق

 ا) ةلوووجلم نك افحأ' تنك امه دشن اف تامدق ناكو ساون ابأ ين قارعلا ىعاشل يتدشنأ لاقف

 رصتقأ مو سانلا رمش الىن دشن | كاتاقا ةيهاتملا بأ تدرأول لاقف ةيهاتملا يبآل اذه لوقت كت
 خيش نع نادعسز: نوره ىنثدح لاقدعس ىلا نب هللاداع انمدح لاق ىك ( ىنري>ا ) قارعلا ىلع

 ا ولو نودلعبال مو ا ل اننا زك" ةيهاجلا وبأ لاق لاق دادغب لهأ؟

 حش هلع ر و لدحر لاق ذإ كلدك نب < ايف لاق مهاك ءار ا 0

 لوس ه 0 كلذ نء اذه. ةهاشلا بأ انت لاقف © احا عييت حملا بحاصاي *

 لحرلا لاق مث لعبال وهو ًارعش لاق دقاحسملا عييت حملا بحاصاي

 هللاقرمبال وهو را عارصمب عارتلازاجأ دوو ةفاتلاوا لاَعُذ 6 اجحرلا ريرت تنك نا لان +

 252|0 لاق ىو نت دح ا”ذح لاك ىلوصأ| (اد> )> + -احرلا دب رت تنك نأ لاعت- *

 رعش لوس يمص الا تعمسلاق ىردسلا نع ىمثاطا ديم انثد> لاق ىلخلا ىهاط أ نيشلا نبا

 دم ( ينربخأ ) يونلاو فزالاو با رتلاو بهذلاو ىضوملا اهف عقب كولملا ةحاسك ةهاتعلا ينأ

 هيف ملكت ة عاجلا أ يدب 1!" نسح ا لاق راكب نب ديب را 0 لاك ىعراالا يأ نب كي نأ

 ةفهالا تا هكالافذ هقلاطأ ىج يرض ار رم ن ذر

 تلقام قوف ديزي,ىلخئو الا #خ هحدم ل عش هل ذف يف تلقام

 تفخام هللا دعب ينافك دقف * الجوافئاخ ىرهدبي

 قرد لاق. ى د يندس - لاق يدب. نب ىلع ينئدح لاق .ةزاجا ىلع نب بي ( ينربخأ )

 عصا امأ قدسأ ابأ اب ت تاقف يللا سا ناوبدلا يف انأو ةيهاتملا 5 ينءاح لاق نلا نب هللا دنع

 0 1 ردقلا لود نمرئاس هيلا جاتحم 6 ب 0 لكك ىلا 0 ام لان 1 0
 ضدرعاف لاق ةلهسلا يفاوةلا كيوكر ةرثك نه كلذ بسال ينإ هل تلتف ال لاق ةهركتسم ظافلأ |

 ةفانن نم لاقؤ غالبلا 1 1 اناس لق تاقف ةيعصلا يفاوقلا ف 500 يلع

 ا 00 :خانوكيرش * عيأ

 ناكلخ نب| نم ها عبارلا ىف ةفخم لدب ًافئافخ ىورو )١(
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 1 رفو يتصو ينابشو * ىلامو ىلقعميألا ينتنغ
 حوا -"دح لاق وظقلا ىلع وبا ى ”دح لاق يديم. نوزع اتبع لاك هراعا ىحي (انربخأ )

 هببلا ريصأ نأ ينلأبف اموي قيقلف ةيهاتعلا نأ نعش 0 تنك ديلولا ن مسملاق 8 نبا

 ىل ارامشأ» هتيعناو تدي ال وف اذ اركيف تح او دحاو 3 ينءاغ هات

 هلوق قدعنأف يندعنب نأ ةتلأَسَو نر ْق

 ىنيريزتساف الاو تامملا لق # ىننروز نيئيعلا ةرقاي هللا

 ىنيصعيو هنم يندعابي نمت * يرش بح نم بجيل ينا

 غالبالا ىلع ىل نوف داز # لب هظعاو# ءىقرهدلا غلب ظ

 ىنيفكي ناك ليلق ّق قسطا ان واوكنمو وجر ااقزرتكلا امأ 1

 ًاضيا يف دشنا 5

 واح هيحاص ردص ف هر> ع 7 هلأ ريغىضغلا رح يوطا تي
 ف ٍِ

00 

 وهز هلخ دس اللا اقداص ىوه ف مح نم لان 25 نم امو

 ودب هل ءاللاو اح تنحف د 5 ءدبإ 6 زا ناكو تيلب

 وفك هل لالا لك يف ينإو #2 0 ع وهز نء تقعو

 واح هحاص هع لاح لك ىلع د هنأ ريغ ىخغلا رج يوطا تب 1

 لوا" اق فيفخ امي هيلو قحسا نع ىطسولا يرحم يف قلطم لوأ 0

 باتك نم ليقث فيفح هيف برر ءلو هباتك ن م يلع سولاب لمر ةناب نأ #1 نع يطسولا

 ههاتعلا 3 قي 4 فق لاف زيعملا نبا

 ٠9

 تتسوضص

 مان ماهجار ادقالا الا بعنوكت ان يرمضم لازال ىلام ىلاخ

 يدأن ٠ م ادق ع را دوعلا ند يتيمرو يمر ا نيح يداؤف باصي

 يمضغ ىلع تاوبص ىنكل ربصلا ىلع »* ةدالح ىلام هللاو الو تريص

 + قوقر اح لا ل لا
 دحاودع ادحاو يعاظع دع 2#

 0 حونأى > لع الأ

 مظع يبعامظع لاذع نم ّئىء 0

 رظلا نم ريجتملا ماقم اذهف * ينتماظ دق ام للا ق# كافك
 قدحسانعرصنيلا 0 يف ةبانسلاب وذل ليقثلا فيفخ نم هعاقياو تاسالا هذه 5 طا.سل ءاّغلا

 ةزاجإ ىحي (انربخا ) ايندلا دياعم ضعب نم اضيا رعشلا ناف اذه لثم ناوقت ال يخا نءااب لاقف

 لاق ينارعالا نب ىنثدج لاق لضفلا نب نمحرلا دبع ىنثدح لاق يدهم نب ىلع ىنثدح لاق
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 ةيهاتملا وبأ دشنأف اودشنأو اولخدف مط نذأف ديشرلا باب ىلع ءارعشلا تعمتجا
 نمزااحالصن وره حالص هن الاعراس يغب نماي

 نون م هناسحا يف ر كلاب « كلم يف وهنا لك

 هريغ ةلضلءارعشلا نم دحا مويلا كلذ يف جرذامو هللاو تيس[ هل لاقو انقر لا هل شهداف لاق

 لاق ىلا نام ا م لاق ىدهم نب ىلع انثدح لاق ةزاجا ىل لع نب 0 ) 0 (

 ناكو ًاقباس رمشملا هل لاَ سرف هءاخل ليلا ديشرلا نور 2 لاق يبارعالا نبا ىنثدح

 لاقف ةهاتملا وب أ مهردبف هنف اولوش نأ ءارعشلا صاف سرفلا كلذب ًاحعم ديشرلا

 ارهناامو اهنم هلسر ىلع انوه #* اهمدقي سارفالاو رمشملا ءاح

 ارظنلاو راحبإألا فطتخح صو * ةدهاح يهو يرسح حررلا فلخو

 ىنثدح لاق ةزاحاى حن ( 0 ا نأ ةيهاتملا ينأ دعب 00 امو هتلص ل

 تابوا ام_عيبو ةيعاتملا ينال ًاقيدص تباث نب ىلع ناك لاق رفعج نبةبقع نب سابع نب لضفلا

 ١ هيئرب لاقف هلبق ثبات نب ىلع يفوتف ةمكسحلاو دهزلا يف ةريثك
 كلس لا ليسلاو * كلهىلناكسنؤ

 كلو ىل نا رفؤذ * تراث نب ىلعاي

 كلءامو ينفنيفوس .* كلغ يح لح

 امل ضاف ىتح همزتلم زي لف هسفنب درك وخو تلاذ نب لع ةهاشلا وبأ رضحو لضفاا وبأ لاقف
 لوق. دشنا مث اليوط ىب هامل دش

 انك ريخلا يف كيرسشلا عنف همتسالا كب رق ريخلا يف ميك رشابي
 اتكسوارل بك رش تا وما صصغىتيكح ىرمحلدق

 تايبالا هذهددربو ءاكب ل فقو نفد امو لاق

 اع كحل نأ وا احا كنان: لت نمألا

 2101 2 كر اولا عا رق يلا هدا روع كاع ؤط
 1 6 وكش +[ كاك ترش لف

 ايش كيلع ءاكبلا ينغأ اهل * ينيع عمدب ىلعاي كتيكب
 ايح كن ظعو او ةيأو كل كاطع ىل كتاف تاكو

 ةفسالفلا مالكن مةيهاتعلا ل اهلك اهذخأ يناعملا هذه باتكلا اذه فلم نيسملا نب ىلع (لاق)

 م عا 0 كلملا ناك مهضعب لاق نفديل ردنكسالا ج 51 ردنكسالا توبات اووهح ل

 ىف را ةو هتاذل يف كلما 8 5 هلاك 30 طعفا: مولا وهو مولا

 ) ينربخأ ) راعتشالا هذه يف ةيهاتملا وبأ امرك ذ ناذللا اه نايشعملا ناذهو  هدنقفل اغزح هنوكس

 وب أاميقل لاق يبلاهملا نيا نب رفعج ينئدح لاق راكب نب ريبزلا انئدح لاق ءالعلا يبأ 0-0

 لو يذلا لاق.سانلا رمشأ نم قحسا باي هلاتلقف . ةيهاتملا



 مافس

 لحالا ةييقح رحب رلاو ع هي تلط ايش كلا ْ
 يندقناف كرعش نم اش يندشنا تاقف

 #* ندبلاو ساشالاو حورلا بحاصابب
 * امهفالتحا كاط# املقل

 : ىنسر اهمعزان ناو اياثملا ىلا # اموشب ايندلا هب نيذحتل

+ 

 نعم ليالا نيبو راملا نيب
 ندبلاوحورلانيب قرشي ىح

 نةفلاو ينلاضاي ريفاوعترا دق اه نييثاد سانا امندهلل

 نمسلاكلذيفتردول اهفتحو * انس ينتنن عابر تامادك
 كلثمىلا عرسي قرغلاونا 1 ناي لاقف:لرعلا يف كرد نم أ أش يندقنأ هل تلقمن اهيتكف لاق
 ٌقدعْناَ نعول ح هللاةمصع م هل تاقف

 1 17 ملا اهحرخأ 2 رد ايس ا

 لبا نم نابقأ ارحاوس * اهفرط يفو امف ىف ناك
 لحال ندب ىف ة_ثاثح #* الخاماهح ينم قس ا #

 لتاقلا ىلع 1 ةدش نه * 5 الشق لبق ىلز نمايي

 ليمحانيحاص لوق اذه قحسا انأاي هل تلقف

 ٍ 0 يب اليتق * ايار له انشع (مف يلبلخ
 وبا ينثدح لاق يف لاق يرايالا مساقلا ند راح م يذ آنا كاذ وه لاقف

 دم نيمالا عيوب 01 دعب دادغبب ةئيدملا دحسم تلخد لاق ةفوكلا لها نم هل خيش نع ةمركع

 دشني وهو ةعامج هيلع خيش اذاف ةنسب
 باطرلا ريض اهثوصغو * با.شلا قرو ىلع بل

 بانالا رظتنم ريغ * ىنع نانو باشلا نهذ

 يباصتلا مايا بيطوب * ابشلا ىلع نيكب الف

 باضحلا 0 * يللا نم نكب الو ©

 ىنالط يف ةنلاو دلخا نأ 00 يا

 تلأسو اهنبتكف تلم نا ربصا مل كلذ تيار املف هيدخ ىلع ليستل هعومد.ناو اهدشني لع لاق
 يزننلا ليلع نب نيس اانثدح لاق يفريصلا نارهعنب دم ينربخا ةيهاتعلا وبا وهىل لبق خيبشلا نع

 هندشن اف هبلثيو ةب ةيهاتعلااب| بيع يبارعالا نبا ناك لاق دمحا نب دمحم سابعلا وبا ينثدح لاق

 ملا هنم يسفن تيفشف * اهفس ينظاغ هيفس نم 3
 يماس يندوموفصتحامو * يتيداع رظ يسن تيفكو

 يملظ يف جذا هتمحرو * الظلغ ىملاظل تقزَر دقلو

 دعا نب دمخ ينثدح لو ١ دم نثدح ناني ”دحلاق نارمت نب دمحم ( ل

 اهانعم نيتيملا نيذه نم ىلا ا طق عش 0 ١ ةيهاتعلا وبأ يىل لاق لاق .يدزالا
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 ىرج رخآ نوكي مون يا *  يردا تسل | ىنناف يرعش تيب

 3 . ىربق “رف محب ٠ دالبلا ىأبو * -يحور ضْس دالللا ىأبو

 6 رفلارامس + ادعنب 0 لاق لضفلانب د يف 0-0 لاق يذبرلاسابعلانب دع 1 يرخاا)

 نايتشب 9 هنم 6 ةفوكلايف هب راودي راك هبق صقق ه ل لغو سامو أ ِق ةيهات لاوبأ زاتحا لاق

 00 اذب ١ ارا نايتفاي لاق 3 هرهظ نعصفقلا ا ب هنودشانتيو رعشلا نورك اذ سولح

 مهارد ةرشع م كبلعق أول“ مل ناو مهازد 0 كف ماع ناق هن هنو زيدعتف 7 ع ك1 ءشلا

 لضاحرم هناف 1 بطر نير كلا كَ يرش 1 دبال لاق 2 ا هورس هنم اًؤزهف

 مهو هب لعحو 3 ثادحالاىن >؟ اس اوزيجأ لاَقف اواعفف | عا دب 0 هر لعحو

 هدو 0 6 ا تبلا اوزي مو سحشلا هتغاب اذا عضوملا كلذ ف اتقو

 متم ما م را * معنصاميرعش تيل * منك نيا اا

 0 دع ىتدح لاق لوس ىلا نب هللا ديع 1 لاق يع ) قريخا ) هرعش ِق ةلد 0 ةديصق ضو

 كك لافار هس لوش وا هقلطي النا فاحو ةيهاتملاابأ ديشرلا س دحام لاق رفا 0 قا ن ع هللأ دبع

 اذهلوشو مم عمسإ الاف ردانلا ديلا رعشلا ءا نعش لوقت حالا اذه نس بحب 0 ا

 يندشنأ 2 * ةعافشلاب 0 كل 2 ماا ع نينا

 ةغاعبلاو فققألا كنع عدو * ىكت 0 0 10

 هعاس لح ف تيم كنب #* ريخو يوهم ىأاب بيشو

 ل < لوه ددأو < اداعا ناو. ةاراع اذنك

 ىندح لاق هللا ديع نب د انندح لاق يزععلا اكد لاق يركسعلا سابعلا نب نا ) 0 (

 ديصلاىىلا هعم يدهملاىن>رخ > !لاقة هاتملاو أ تدخلا عاجلا وآل ًاهددناكو يزتعلا )١( محو

 ضرعو اوتفتل مف مهر رطريغ قا رطىود ا هياط ف هباختأ قرفنف ريثك "يه ٠ ىلع ه٠ اعف وق

 انأجلف ساناربعي حالم هب هق اذاف ىداولاىلعانفرشاو " طع تاذيو 0 1 كمح كاورارع داو ان

 ع 535 صلال مغلا كلذيف امش اناذب ّق 3 ردععلا و انأر ع صل لح قار اطلا ٠. نع ءانلاكف هيلا

 اهم هاطغف عن لاقف فوصلا هذه ىحب كليطغا هل لاقف و توع يدهملا داكو هلاخ وك اناخدا مث 3

 رك 0 3 00 ىأر ام اف 3 2 1 6 هناك 95 هدقئاف مانو 2 0

 كلا تدرا عل ا هللا | لاق ا 06 ند 1 هللاو باه 1 ائيلع هقد تحو او دق دقف

 تاقف ىنت :ودحهامالا كءلع يلا م هب انيطاخ ام حقأل نوةحتسم هللاو نحل انيطاخ 'ىث يأبو هننغأ

 مح نب دمم ةحس ىفو )١(
 اي سلا حيي سا ا >> >ااز0000ب0ب7بتتتببؤ707ب7077س
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 6-2 .دلابم رغم يأرلا فريعض يناف ن 0 هللاول لاو كرغأ آب بيطت ا نئمؤملا ريغ

 حارلا ىف بيشالا ح 2 د هبون ىلع دولا نكلا

 تلقف ىتايحب ىندز لاقف
 حما ني->اشو يفو دع هما ْق تلح اضياتدشول

 تاقفهللاوال لاق

 حالم ةبج يف ماندق * هفن يتردقلا مظع نم
 انثدح لاق شفخالا ناماس 0 لع ) 0 ١ انقرمصتاو انكروانقو هلل ع كيلع ءوس ىنعم لاقف

 ركسعىفر عش اتنب امف ةعقرتمعقو اولاق لهس نب نسكلا باتك نم ةعامح اثثدح لاق ديزي نب دمت

 ىلةيطاخلات سلو ىقيدد وهو ةهاتعلا ىبأ مالك اذه لاَقف 6ك نب عشاج كاع ام طش نوماملا

 اه ربيخ نوماملا غلبف ةمالعلا 1 لاقو اهأر 5 اع أو. هدف لهس نب ل اذفلا ريمالل | كلو

 ناتملاو ةمالعلا فرعا اناو ىلا هذه لاقف
2 

 هسا ومص

 ءاخالا انديع اذكه امو ن -* ادنسباتقرتفاانك اذىلعام

 ءافولا ىو مهر دغ ىلع ض للا ةدنوملاب سانلا ب رضت

 لاقزيعملانب ةياور نم لمر لكوتملا نب يسع ىال نتا نيذه يف * لاع نوال هيلا ثعبف لاق

 3 لان ةيلع ًاضاق تا لك ناكو ةيهاتعلا ينال ايم نيطقي نب ىلع ناكو

 هيقلف كلذ ىلع هديزب ل ام عفربو هيرب هيلع لخد وأ ةهاتعلا وبأ هيقلاذا ناكو نئسلا نم

 هدشناف هل فقوف هفقوتساف ةفيلخلا ر اد ديري وهو موب تاذ

 ينلوت كنم الاع كيع ينئا * ىنبطقي نبي يرعش تبل ينته تح

 يفك سل ”هبف: تنام لثمىف *' لحجر نكارشلا نأ دما نا

 نيكاسملا قالخاو كولملا هيث * ىلع هيف سانا لا نامزا

 نيطس ناب الخف هللأ كدازو * ةيلطاف دلل كازد تملع اك

 نيدال نيدلا مول كديرا الو »* اها>اعو ايندلل كديرا يفا

 ه١ ثعب ناك اب هل ساو اضار الا اذه انعضوم نم محربت الوحربا هللاو تسل نيطقي نب ىلع لاقف

0 
 هسيحو ةهاتعلا ابا برض انديشرلا نا هحوربغ نم ىنغلب لاق ديزي نب دع 15 لود لاق دربملا رود

 دشن ة4عروس 2 هللا 2-05 ةعمساأم لك هيلا 7-2 ريخ تبدحاص هب ل

 أ رفعح نب دمج 2 نأ ا فقاو ىلعو هتقو ن* ل لك ىف هيلا

 مواظلاوه ءىسملا لارا «-:مؤل ملظلا نا لاو امأ
 موصخلا عمتج هللا دنعو نب ىضع : نيدلا مو نايد كل

 رفءح نب د ) قرح )و 06 قل هلع او هقالطاو ةيهاتملا بأ ا دشزلا ف لاق

 (1نلا لالا



 اهق تنقإ نق ةمد * اهسح ن». ةباتع نأك
 - 0 : اهنالسودر ملا ةنحىف 3 ع اتينا تراي

 : نوابتا اذه ل 15 قااه 235 لذَكو ةنلاب نواه ٠ لاقو ةقديزلاب رامع ع نب د2 هع

 " 0 هلوقب ًاضيأ هيلع عنشو

 كلاح يار وهقلخ نس #_>ا كاركدلملا نأ

 كالاثم ند روح ا#* ةنسفن ةردش 1

 5 رع هلا ىلع اذه 3 عقوأو ل كا هكا هللاو م دارا ناعم ىلع روكا ري لاقو

 1 ةملساوب دلال 0 نب لدح ا > لاق ى ءا زا دم نب مشاه ( ينثدح ) ءالاب مهم

 ىلوق لاق ا 2 ىأ ف ةيهاتع || ينال ت تاق لاق يس ايلا

 0 ندحطت ةينملا احرو د3 م6الفغ ىقسانلا

 0 ا دبع نب يد < يبدح لاق يزتعلا ل طاع ع نب ؛ندحلا انادح لاق 0 رصلا نا نإ نع ) ينربخا (

 ب حالا نسح خيش ىلع ليف وو امور قواك لع تاق ىلعملا يي ىنثدح لاق يشرقلا

 3 | ةلاخ - نباوهو لاق كيوس يبا نب نسحال ت تا

  كتلاسام رسول تاقؤ هف رعت اك الام ل ةماعلا ىلع نوال بنك ند ناكو 5 1

 9 هدقنأف توملايف ت تاقاَف نسحا يأ كش 1 هل كوشي نإ الأ هع ةيهاتعلا وبا اا لاف ةنع

 انانثلا اسدلا 0 تيلطف * اناعملا كابحم كانا

 يو هئطال هسار ىلع باتا ضاسب ديدش بيضخ

 انك اهعاج ير تهنأو ادلب ته وأ

 ناحل ٠ ع اطوطو 53 3 لح تلم كف 2و

 اياللشأ كل 0 0 ما + ةريسع كل ايا | هه

 نافذ 4دمم 7 0 # ملأ كقلط م ندهو

 3 ا ةّسا 11 يكفل هم صآ 2

 1 انو د ( ينا) هع اهنتكف زباهدلا يف وأ نحصلايف هي هلع تقف مح رح هاف لاذ
 ةماغ ن 5 0 د2 لاك لهس نب دمع ىدح لاق ىدهم نإ لع يقدح لاق ىك نب ىلع نبا

 هدشن أف نومأملا ٍِ ةيهاَسلاوبأ لحد لاق

 ايلات نم ديا 0 انآ * ايلافاو اهلا ندحا اه
 ١ اهلابقا .رادالل ضرع * اهلضف نيساناوناو منم

 نضوأامم يساو نمحربدت ايتدلا ًانيش هيف تعنصاف يفاثلا امآف لوالا تبلا د وجأام نوماملا هللاقف
 | ىلوأ لا لها نينمؤملا ريم أ يك اك رز زول نضااورجالا اهب ةحامسلا بجوت > اناوا
 0 [ملف ٠ قحاب هفارتعال مهرد فال رشع هيلا عفدا َُ ردد لاقف صقنااب و .صقتلا ا و 1

22 



 0 3 مد 1 0 8

 توفال ةيهالا ذح أل توملا هب يدوألفاغ 0
 ول ةمعلا ىعذب #* هلق هتمعل لزت مل ند

 ى ركسحلاسانعلا نب 0 0 مهرد تفل هل رمأ حملا يبطل الا 5 هللا ||

 آنآ نآك لاق ذئاع نب نك نع ع ىل>علا نائس نبا ينثدح لاق ىزتللا لعن ناد لاق[

 كار 0 ,واسمو ءادوس 1 افراع٠و ادرب نول كل يدهأ مدق اذاف ةنس لك يف جي ةب ةيهاشلا |

 ىدهاف لاملاب هو نوما 1 ىلوم باحنم ةه> ن. ةيدهلا لدوب مرد ل نيرشعب هيلا ثعبيف

 ةهاتلاوب | هللا يتكف ةفظولاب هللا ثءبالو هبثي 3 مدق اذا ةئس 10 ناك ةرمأ

 00 00 1 أدردد # هل لا برعض نه نأ ينوربخ

 0 1 ا 20 1 5

 ىحي نب دمع ( انثدح ) انرك ذت تح ءانافغأ لاقو ,مهردلا فلالا نيرثنلا :لمحب نومألا حاق |
 فسونب نب ةورع ينربخأ لاق ر 0 نب ريزلا انثدح لاق يبهملا دمت نب ةريخملا انندحتلاق ىلودلا

 هيلا هعاطقناو نوره هاخأ هتمزالل ةيهاتملا يبأ لع ناك ةفالخلا يداولا ىلو امل لاق نق ا

 هفطعتسب لاقو هفاثن كلذ يبأف يرلا ىلا ةعم 0 نا رخأ دق 0 ناكو ىسوم 51

 عقو_#تيام ع اع ع * عفشإ ةفيلخلا دنع عفاشالا

 ٍعرشت ةنسالا يس ًاريعنأك * ل الا مظع ىلع فاو

 عسوأ وفعلا نم ىس وم ىرأىلامو * ةرثع ريغ ىلع ىسوم ىنعوربي
 درتي يو جو

 ١ ديب د

1 
2 

 ا نك 0 وفعل * اذئاع 5 ع امو 2

 722 لع

00 

 -ح 0
 صو
 مك

 ىلامونلايرداثشل 2 لزفا هللا نما:
 لاون نم ىزتغ: لاب + دفئا كفانا
 لاشؤ .ناكك نعا# يطعتو قحا كذدَس

 ناس يف راه اكل 45

 كلذو اهظعي نأ يبأف 4 3 3 ها ءلا وأ لاق مرد فالا : ةرعششع هيطعب نأ نزاذعا ىلعملا 2 لاق

 ذل نا ,ط ىئعطي مك ةفاخنأ تنكف 0 ناكو ردشلا نف "يش يف يننحتما ىداطا نأ

 هل تلقف يداطا سلاجم 85 لاقع نب دعا ديلولا يأ ىلا تبر عملا ةيئعمم املاف تجر لاملا

 : يامإ نيمو يما لع ف الب لولا نا غلبأ
 يعاشإ نم تدهاثامناك دق د هلل قف مالا نةتغرف اذاو

 اع

 يتامذو ّىدهر> نه ىخغم دقام د لطي_عكاذ سلف ترصحاذاو

 مالم لكح تألف ةطوطخم * ىحئادم كيلا تدفو املاطلو
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 1 0 0 د هل >> ةقرو 0

 لخدف "الا و 1 ل لاق ع رتعلا

 هدشن ًافةيهاتملا 4

 01 ضر الا تنيزو 2 ومرت 1

 كيس ةيلص ند انءاحو

 د

 هدادح | عييطق يفديص | نا 5

 هدالبع كلملا يشيتساو * ةحهبهء ضر الآ كاف

3 

 د

 دا وردوا تلح خت عرقا مسكباو

 هب ليل دعب 6

 7 يق
 نب ىحي ( ىنربخا ) هياع يخرف هياع ا ناكو ا راند فا اب يسوم هل مأف لاق

 ىحينعرعاشلا يجرزحلا 3 نب يلع ينثدح لاق يدهب» نب يلع ينادح لاق ةزاجإ ىلع

 ةيهاتعلا وبأو هنع هغلب ا 2 ةلعادجلو دق ناكو ىدبهملا ىلع هللا ديبع 5 اذ د لاق عيبرلا نأ

 هداوقو هبلاوم نك ١
6 

 ع كا عرالا ةط دق < ةاارأ قع .لثع

 قرطأم سدحو هلحرب رح هب سحأ من هي هيلع ظيغتيوهللا ديبع 1 مشي يدوللل امش نا رضاح

 ةيهاملا وبا هدشنأ كاسل ار دبل

 ةدإ ترك ' الك ءاناذع < هيدي قيل ايندلا يرأ

 هلع تاه نملك مركتو ع رقصب اط نيمركملا -ن

 اد 11 ل تام ذدخو * هعدف "يش نع 0 :

 | .ارام نمؤمازيمألي هللاو لاق مث ةيهاتملا ونأ ءاقق تتسخأ ةهاحلا ىلال لاقو ىدبملا مسبف

 الآ كلخ 5 ةقلوةعاسلا لحرب رح يذلا اذه ن :اهلع حشا الو اهل نوصأ الوايندلل اما رادتأا

 ايندلا نم يضر ولو سانا لذأ هتيأر تح تح اف كالا حا رخو رع لش و تلا را

 وبأ ناكف هنع يضرف هللا ديبع يأ اعدو يدهملا مبتف توافتت | 1 هلاوحأ ترشعالا هفك اع

 هيرهم نب مساقلانب دمع انثدح لاق يلع نب ندملا ( ينربخأ ) ةيهاتملا ينال كلذ ركشيي هلا ديبع

 افرارلا لح نننوره ىدغتا لاق صفح نب ق>سا ىنثدح لاق نسا نب دك ىدح لاك

 ةياتملا را

 ول الو ل زل راح ع لك طولا يت طي نأ اه .ه
 1 3 ل * ةيرما ف برطي ناك ذا

 ( قربخأ ) ضرالاو ءامدلا نيب ناريطي نايناحور امط هللاو لوقت اذكعأ لاقف ا ا تل
 ان [تعل لاك يقزاملا قي نب ةوعس نع ةم ركع نإ نع قا *دح لاق يد ,امنالا مساقلا نب دمت

 0 تلد تنس اذاو له تكف اذآ ند 1 لاقف مالسالا ل اهأ رعشأ نمل ل 5ع ردانم

 بيسنلا 2 لوش نا رارح لع لاق /
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 ًانغم ناز امكلنشإ الشو < اورد كلب اودع كلا

 انيقلويوطانمتقلاذام هك“ ىل نلقو نها ريع نم نضع
 دح نيحلاق مث

 ايف ةفالخلا و ةوبنلا لمح * ايلغت مراكملا مرح يذلا نا

 انعام كايد م لبف كوللا وأ ويبأرضم
 انيطق يلا 0 ا نط يمس نباذه

 هلوقلاق اذامف تاق ةيهاتملا دا لاق تلق 1 .٠ هش لواتي ىذلا كيلا اذه نودملا 3

 تالدإلا ىدصلا ىل تبا *-قالؤم نيبو ىلا هلا

 ىان اومالو يزذع لع « آلوتاساوا ىف الافعال

 يتافاكم اهمارجم ناكف * قصلاخو يتج. اهتحنم
 يتاراج عيمج يف ةنودحا قىريسدو ا ىنتلقا ند

 دح نيح لاق مْ

 ةنماظ تل دق ةمهمو

 ةرفاذع ةرمج ةرغ

 تكلط انك ليجفلا رداس

 يدعلت الو م ىح قاناب

 كلم ىلا اذ يخانت تح

 هقرفم قوف ناحان هيلع

 تقصع اسك عرال لوي

 تاماحملاو لوطا ىلع رفق

 ةادئلع ةناريع ءاصوخ

 يتاضرم كاذب ىهرت ريسلاب

 تاحار نير اع كس

 تاخر اهلا هلع رت
 تاب>ا جانو لالج جان

 ىنارابم يف حيراي كل له

 تال ولا 3 هلاو>أ * نمو لوسرلاه مع نهلثم نه
 ناك كاق ةحدملا: لع اضاف ناو رع | ينثدح راكب نب ريبزلا لاق لاق عيكو ( ىنربخأ )

 قحسا بكرف نار زيخلا ىلا ةعطق:ه ةيباهملا تناكو ةيبلهملا ةيراج ةدابع قشعتي زيزع نب قحسا

 كرحو ةدابع هذه ركب اياب قحسا لاقف ةدابعامةلف ىدهملا نادي صم نا نا
 يدهملا ىلع الخدف ايض»و هلعف نه بحعتي بعصم نب هللا دبع لمحف | ملا رظنف اهقيس يت هتاد

 نارزتلا ىلعلخ
 اني تنك نأ نيون ما

 3 قحسإاب كل اهيرتشا انأ لاقف لمفامو قدا ثيدحي : بعص# نبهللا ديعهتدش

 تلاقف مهرد فل نيسمح ةدابعإ اهاطعأف ت رضُخ ةيبلهملان اعدق

 نع رؤتا تلاقو تكف لاق 3 زع نب قحسال اهديرا اما لاقف كل هو هللا كادف اهف كلسفنل

 كلذ دنع نأ زيخلا اهات ذ ىجتاوح عيمح يف ىناسلو ىلجرو يدب هو زيزع نب قدسا

 خا ئدبملا عر 0 ىراوج قدست نام اد ع نا ابلا السد ل كيكييام

 اقف ةدانغ نع اهداف اهباهل زمآو ايناكم كل رد لأ نرسم اك هلا يرجح اع

 كلذب هرعت ةيهاتعلا 5



 روش زتع نبأ بح ناف * هباحأل .بملا”قدص نم
 ريمضلا يف يذلا بح |بهذاو * .يوولا تا ةدابع هانا ١

 ًاضيا كلذ يف ةيهاتملا وبا لاقو
 انيحلا حضافإ ”ةداتع كحال .لاملل كح

 ش 0000-_ ا ل اك

 ام دعإ ةعاجلا أ تار لاق ى ىددح لاق د نب ةلم> ى 0-0000 لاق ىلودلا ( ى د

 2, شن اف كنيع عجو لاط 38 0 لكك ابان ىلع انط ءزاي وهو يدها سحب نم
 : د

 لئاحلا كاره صالاخ نمامأ د امحنو مث ا ارو ىف عوابأ

 لحاكملا قام ىط اه ع نذير د كلا م راد 9 ىنمع موايأ

 لاق نيسملا 0 2 ينربخأ كولا ليقثلا نم ن ل 0 م نتيلا نيذه قف

 يدهلا ةفالخ ىف نوره ءاَخأ هتم زال ةيهات ا 5 0 1 يداولا ناك لاق ة هيش نب رم

 هيد دع ةيهاتعأا 5 لاق ةفالخا ودل

 ه٠«

 0 1 ظ

 رك 5 1 ند دروا د 00 يف لختقلا 5

 8 3 1 اهو هدرا هاج يفالوآلا ليقثلا نم نلع لكوتملا نب يدع يال نيتبلا نيد يف
 ةعانصلا يف

 ا 0 َلْدَو موق رمشعم د ند كلذ كم رع ير مكف

 را "ذل هريسغ هع *# ولو بدق 0 1

 1 00 1 للا كش داو 0 يثييضش

 افامواحدلل كراقتحا اهف * ا ماهم ناي لئىإإ

 |١ يف لجريلا د قهدخو مرح نين وللا 00 تلاقوتعز رف هيلا ةبتع عفدب ديشرلا مهف

 | رياندت 0 :يتاكلل لاقف الام ةينربلاهل اًؤلما لاقو اعافعأف رعشلان بسّتكمو واريح عاب رظنملا

 ُ كلذ يف فلحاف دارأ اب حطشإ نأ ىلا .مهارد كانيطعأ تئش نا نكلو:كاذ كيلا عفدنام اولاقو

 || رياتدلاو مهاردلا نيب زيعلا ىف لوح ذنم فات نك ١ مل معزي امك قش ناك ول ةيتع تلاقف و

 احيذص قر ذ نع ا دقو



 رقعح يأ هدح 5 ىدهم كن || .ةاولو سوم نف :

 1يطلاو ةورخا نبع ع يكشف هدا لع ْ 2-2 :١

 رورسلا رحب يف مؤمن ن * انا فرغ يف 0 1 :
 روقصلا لاثما ىهدلا ن * انع اوكلم :ةبتف ف

 روصحلا ريغ ىوطاىلعر # وحلا الا مهام

 رسل ة)4 نم ءابص 2 ةماده وردا

 ريحطا رح يف سمشلا ع # امش اهاير ءارذع 0

 رود_قلا رضو اهب قاعي #* ملو ران نم ندب م ا

 لير كلا عاسبزلاك وبلا مس اما ل و 0
 ريمضلا نم ,نيفدلا ردلا جرختست ةجاجزب

 ردخلا تنحف ق'ئردلا تكركلا لك اشر

 ةركذأ نم كديسام ىررر د كيا« ندللف ميركلا عدن

 زودملا-نم ودبلا دعب #« اترز تآرصخمو #“

 روصخلا:يف مئاولا نيد لي نهفداور اير 0 *
 روح فيرظلا تارصاقت هن: احح ةةودجولا ع

 ريمعلاب تاخمضم مق مىلا ىف تامغاتم-

 ارو 0 نس + اكد للدكا قا ناكر

 روتسلا للخ نم طرقلا الا سمشلا ثيري نإ ا«

 را 0 هلا نعال

 وكلاب ”ءاورلا ل سلخولل  اكيأ ككل
 رولا هسا ديل ان 8

 روعولاو ةلوهلا ىلعم * الظلاب :تالب رستم
 روصقلاو نئادملا بر * ىلا اشب ناصو ّقَح

 ريك < لهتكم نس ىف * هماطق 1 لازام

 مدع لاف 2# نب نسما ي ع قر هيلع هلزاكام ل داعو هتلص لزجاف لاقأ]

 ذاكقمودنتنتناق يبا أعلا اف ومما ةفالخيف ةيهاتملا وبا انياع مدق لاق متاح يفأ نعيفا 04

 ع

 عملت يملا هنسف ضراحب هل © ةعاش لك ىف هلا تور يعل
 ع

 عمجم كريفا ايندلا عماجايو * ينتيت كريثغل ايندلا يفاايا

 عرصم 'ةلاحمال ًاموي ءراسمللو * ةصرف 0



 (أة*)

 0 م هربغ 0 ا ند كراخ

 هللا ديع 0 ا 0 قررا مم نب 0 نادح لاق هنو روم نا :دح لاق ىلع نبا

 ينال لضفلا لاذ نومألار اد يفدحاو عضوم يف ع عيبرلانبل اضفلا م ةهاتعلا يبأ ة هس رمتناك لاق

 كلوق لاق اه امو لاق نيس كل نشب ا "ص قس نأ ا ةهاتعلا

 ةناطلس ف مادام طاسمل # وأ لاملاريثكلل الا سانلا ام

 هءاوعانمكانهتاقثلازاك * ةيلب اهامر نامزلا اذاف

 ومما راد ف هترترم طاطخمال نيتيبلا نبذ 2 3 نب ىلضفلال 53 امِإ ولاق نامز لأ نارك م يعل

 6 لاقدمم نب نسل ا مع ) ينربخأ ( 0 ري رحل كلذب 0 نوه ناكو هربغ مدشو

 رضحالو رؤس ِق ديشرلا قرا ل ٍِك ناك ةيهالا يبأ ن دمع ىل لاق لاق دعس ىبأ نب هللا ديع

 ملف 000 0- 00 0 هل نيسمح ةئس 0 هيلع رب ناكو ل قيرط ىفالا

: 5 
 هتقو نم 01 بتكف ع هس

40 
 هس ورع 5

 مق مم للا لع جوري +. روشا  للدماو ىل مويا انا
 0 كلذل قلو تك د يتمر> و ىت> هللا نيا 1

 رطشب ةشاشدلاءامنمكهحوو # يساح برقلا,ككنم ىندن ىلايل

 رس مدلا ملا فج ىلإ 2 هرم تنك ىلا نانلات ىل نق
 هيلا ىتكف كيلعسأب ال هل اولوق لاق تابالا دشر لاا رق املف لاق

 هكسوص
 اوساوي ملونورءاسلامانو * ساعنلاينيعنعر راطو تقرأ
 قابل هش ىتتلا ند كياع نا 0 كنمأ هللأ نما

 ساست كسوست هب تناو #* رب لكب ءامسلا نم ساس

 سارهيلع تناو كاسح هإ] #3 حورهيف بكر قالا ناك

 نتابكياع سلك لسرادقو + أب سملا نا هللا نيمأ
 لوا ليقثًضياهبفو يلعسولا ىرجت ىف رتولا قالطاب ليقث يناث هنو مهاربا تايبثالا هذه يف ىنغ
 ندا قاع هلابك كاف ىاشعأ نع

 يوم اموديرت امىغباس تاقو # هنو ينبب تلح ام ينتفلكو

 ىويي الل يللا تفلكو كاوه ه ادحاوتءةلك نايلق يل ناكولذ

 ريبزاا ينثدح لاق تال هللا دبع نب دع نب نوصهىنثدح لاق ع ) ينادح ( هقالطأب رماذلاق



 ( 1ة*)

 | لاف كاةينرحلا دلاخىأ تحلل نبا حدح لاق لاق لح نب ريزلا رإ تبان دش لا
 ةسخ لوقي ناك اكملزعلا قف قكرلا رعشلا لوقي يح هلع قضو ةهاشلا ما سا

 سفنتا تح لاقف لق تلقف مثشام لك لوقا انافيفوج را توملاحاصف اهلثميف رابشا ةسيخح تنب يف
 اهوا ىلا ةتامنا لاقف اساطرقو ةاوذ ةتطعاو هت رشات

. 

 هاوس هلا عفاش هلام * 4 0
 اها لثمن وص رو . د« اهو ديلا هلك ك2

 ا مف ىنغف ىلصوملا مهاربا ىلا ديشرلا مدقتو اهاسوأف مداخلا 0 ىلا اهتعفدف لاق

 كلوق يندشنأ هل لاق ا املف 1 ةيهاتعلا يا
 ىلع /

 نيهر كيردل ياق ىتم قح 0 امأ يديس نتعاي

 نيكسملا سئابلا ىتشلا انأو * ينتلحام لكل لواذلا انأو
 ندحيو كحاص نص لكلو * ديس ا لكل اك
 نزع نزح قلبنا بصال * ةحاريدنع كاذاّا ا

 نيصحالا وهنم نصح يلعو * ٍقريمأ كنم رق نأ

 يف ةيهاتعلا ينالو مر نيس.“ ديشرلا هل صاق يعاشطا نع جزه تايبالا هذه ىف مهاربال

 هلوق اهنم ةراثكا رأ امثأ هس امل ديشرلا

 اً رلاتمدعال يح جو #2 ىلا يندش رأ ص ةلادخرا

 أدحا نيع كلت كارام ك ادا ضو 1 ل 0
 ادي كوعدي كوحم ًاعئار * هتوصمحراوفئاخلانعا
 ادعب يناس تلق املك #* لما ىواعد نم ينالباو

 اينع قلا مورس دل ع دضدم كل

 يبا نب نيسحلا ينثدح لاق ىده» نب ىلع ينثدح ىحي نب ىلع نب نوره باتك نم ( تخين )
 عم سلاج ةيهاتملا وباو سانلا هنأ نم ناكو مظع تر رلا نب مساقلا رم لاق ىرسلا

 تفتلي ملو هزاجأف زاح يت> ًائاَق لزب ٍض هلاءاظعا هآر نيح هيهاتملاوبا ماقف قيرطلا رهظ ىلع موق
 : ةيهاتعلا وبا لاقف هيلا

 هنحاطتال توملا احر ناك # هلهح ن ٠ مدآ نبا هش

 لاقو ةعرقم ةنام هبرضو ةيهاتعلا يبا ىلا ثعبف مساقلا هب ربخأف كلذ هبكوم يف نه ضعب عمسف

 تنب ةدم.ز ىلا ةيهاتملا وبا سدف هراد يف هسبحو عضوملا كلذ لثم يف يب ضرعت | ةلعافلا نباي هل

 تايبالا هذه هل هحوتتناكو رفعج

 ك9 19ص ب٠7 ل( راى 71/؟67 ؟7ئ©؟7؟7 ب سس سل سس _ة3ٍ373333ك<7+<3ئئ٠+ذد 373333333375317 999آآ1 ا اسسب

 هافاعو هللا هنجلصأ © همن يف هينلاوذ قم ى

 تن ناد



 )4ه١ا(

 اوهان ناو نونو,مي محو # مواهج نم هلا لهأ هني

 هاوقك ِء نم 3 ناف * هن قتيل زعلا باط ند

 0 3 ١ نم د هقلح - نم هللاب مدتعي مل

 ردح هيفدتلكو 0 ل ترجو هلت قرف هيلا ةلكام تناكو ةسيدح قيضو هلاح اهلا ا

 >5 نم ( تخنو ) هيلا رذتعاو هانداو ةيهاتملا ابأرب يد مساقلا نع ضري ا تاكو

 01000 نع لهس نب دمحم ينثدح لاق يذهم نب ىلع يندح لاق ىلع نب نوره

 ديشرلا با هبيفاوف جارخلا اي اياقب نم امظع الام اه هلاغ لصوملا ةيحاب ىلا يثرب دشرلا ثعلب

 دقوهيهاتعلا ا نأ تيأرف هب 0 كلذ انلا م 2 ساق هيرأ وح ضعإب ىلا عجأ لاملا فرص أف

 الو ةأىما ىلا ليلخلا لاملا اذه عفدبأ هللا 00 لاَقذ كحنو كلام هل تلقف نون أ هبش دخل

 هدشنأف مايأ ككل دشرلا ىلإ َلَحَد مث هم ودل كل قاعتي

 ىلا اهطغبو اندلا كدنع نوه هللأ

 ا 0 لك ردم نال 0
 اكلع تاهاكدحأ * ىلع اندلاتنا

 هطعالضفاب لاقف حدملا أده نم قدصأب ءاقلتلا تست 0 ا عيب رلا نب لضفلا هل لاقف

 دفنا لضفلا ىلع ةيهاتسلا 3 1 مهرد فلآ نيرشغ

 ”ا 1 خان لمعلا لتقف < :دال> اذختمتتكااماذا

 اليزيلا هيهاومنمىطعيو * ايظع هلليقلاركش لا ىري

 اللد ةقاراكم ىلع تدحو د يفرط تمعام ثدح ينارأ

 تاعفديف ثلا]امواش نكلو اهلثم كطعال ىلا 11 فواسأ نااالو ول هللاو لضفلا هل لاقف

 ناملس نب ىل اع ( ينربخأ ) هدنع نم معرد فالآ ةسمخ هل دازو ديشرلا هب هل ىمألم ءاطعأ مث

 نب ىسع نب ىلع ريمآلا تعوس لاق لذعملا نب دمصلا دبع ىنثدح لاق د ربملا انثد> لاق شفخ لإ

 هلوح سانلاو دشني ًاخيش تيأرف لكسر اذ ىاانع تنك لوت رح

 قم هللاب هللا نامتسا ن قزرام الا ناسنالل نك

 قلع مطلا قاعام اذاو « هلك يبا مهلا قاع
 فرم لكلف دو هر * هلق نم ىل ناك ن م ينأب

 قرتفي هنع مالسالا عماح * كلم مف مالسالا ينباي

 قروو لوطه بوص مكيف ان هلو مف نوره ىدن

 قاخ مول هب رمثلا لتق « م يرق

 نود 2 0 نا ىنباب لاقف لجرلا ده 3 6 يرام ني 000 تاقف

 ذل لاق هسا ن نع ةيهاتعلا 0 0-0 دبع ينثدح لاق" .قحسا ن رك



 )هة١(

 نشزلا سأو لرغلا يف ارش كوعال نأ هسه ىلع ىلآو فوض ةعاردو قوس ءانك ةهلشلا ١
 لاقف هيلع قيضتلاو هس

 ةعاردلاو ءاسكلا انعاذ دق * هعاطو اعمسيبالا مع نبا

 ةعاتصلا كرت مامالا طخحس ناك * امل ةعائصلا ىلا انمحرو

 8 لاقو

 تفلتأ اففاو ل دلو #2 تعرسأف تلوموب ينتمحرامأ

 كر اه رد ينبعباحأو ان رارداخ اكفرطبلفأ

 مول يدظلا نا لاو امأ
 6 نيدلا مون نايد ىلا

 نال تفاعل اه ١ عدا

 ةراظللا و2: سلا لاوامو ده
 موصخلا عمتجم هلل دلعو *

 ماا ةلوكام اود
 موعت جل يف تالفغلا نم * نيع ريرق تناو ادغ تومت

 مولا ةينمللا" هنا * اناثملا كنع متلو مانسا

 موسرلاو ملاعملا كربختس *# تضقت ممأ نع مايالا لس

 مورتام كريغ 18 * اياثلا راد يف دخلا مورت

 0 يجرملا كلملا اهأا الأ

 #* امم 0 ةلز ىنلقأ

 # ثعإ موب نق ىنصلخو

 ينثدحل لاق يدهم نب 0 باف نع نإ نؤره بابك نم ( تنعان ردا أو هل قرف

 راعشأ هس لو دعا ملا كرد نجم ينا هل تاقف ةيهاتملا ابأ تيتأ لاق ضيبالا ينأ نبا

 مولم ىلثم امو مول ىلا
 محلا تزرب سانال اذا

 تاحاف ىلا ديمي كودك تعمسو هيف مثال نأ وبحر ينال هندحتسا هذ. وهو ةريثك

 نال لاق 2 ءيدر ةتاقانا إءأ لاف تلقام دمح نه يدشس نأ بحاق هم ني نأ

 نكي ملناف ةمره ناو زاشن ار عش ليم 5 نيمدقتملا لودفلا ناك لم نوكي نأ يمني ردا

 راعشالا امس الو يرعش لثم سانلا روهمح ىلع ينال ام ةلظافلا نوكم نآ هلئاقل تاوصلاف كل
 بررغلا بالطالو رعشلا ةاور بهاذم ن. الو كولملا بهاذم نم سيل دهزلا ناف دهزلا يف ىتا

 8 ةماعلاو ءابرلا 0 منن ىلع طاق داهزاا هب سانلا كعحأ بهذم وهو

 هن ص قدك مب تقدص تلقف هومهفام مهلا ءاشالا

 تاس لا 2س اودكف * بارخالاوناوتوملل اودل

 يباح امو 5 امو 3 * ادب كنم زا 1 تومي الأ

 ينابش ىلع بيشملا مجم مك يبش» ىلع تءجمدق كناك



| 

1 

0 

0055 

 00 011 لثب هرتش ف محلا ام هللاو لاق انتي رادام هتملعاف ساونا : ىلأ ىلا ترصف لاق
 اف لوش يتلا هنديصق يتدشناف ساوب : يبأ لوشإ 4 ا هيلا ت ترصف 1

 الردسل تعرف نأ ىآ ىالاع 2 لولع اتاني رشاخا لوط
 01 ع رسإ اهلك نع تبا © اهناعرب لقبت ال ءاشلا عازب

 أ

 لاودشم  تاذدللا هع انتكو. .# َ دعا دما انع تول لغشي مل

 د

 كرودم هلع نان نيم لع * ةرع أتلَز 0و ىبا

 لوصومو يثغم شاع ام يحلاو

 5 0 لاك الق كاد ام لك
 هنريخمل لاقو هنول ريغ هيريخاف ساوت نال ترصف هذه رود يام ا ةدع د مث لاق

 ع

 0 لاق 0 ( اوس لشد 1 داحا هللاو دق تلق اع

 تناحو عوطقم ومع تى - نهو

 نيياحبلا ىلوم ن زادكس نب نور ينادح لاو د لاق هيو رهم نبا

 داوقلا هب رم لس ةعاج هدنعو ا ا رو نم ايرفارلاو نأ تك لق
 هيلا انرظن تح مي ال رخال لجرلا دود 'ىكتم وهو هلع نوءلسف مثاه وو باتكلاو

 هيداح ساوتوبافقووساوت انأ قدتعاف هل رامح ىلع ليقا دقخد دش ىلا ماقو بثوو 0 ضق دق

 وباانلا 0 ا مث ىرخا عضيو الحر عفر هيلحر نيب حواري هعم أ دقأو 3

 تننظالا طق هتيارام هللاو لاقفهنم رعشا تنال هللاو رضح نم ضع هل لاف هواتي وهو ن

 00 لع ووكلا هللا دبع نب دم نب ىلع ينئدح مئاقلا نب د2 لاق ضرا اناو 00

 اا اتنامز لها رعشا نم هل كلقف زاثي دنع تنك لاق لع نت نانو: ىلوم حابصلا نب ىرسلا

 ىدهمنب لعىتدح لاقت زاجا جنا + نب ىلع نب ىح يفرب ريحا ةهاتعاا انأ ىعي دادغب لها ث

 هيهاتعلا ونا ينثدح لاق يراضنالا 0 نب هللا دع مدد لاق نعاشلا 0 لا ينثدح لاق

 هب نعا اتاسباتلقف بار لاو ماعطلا نم عن عه اود ا زح اهيلع نرد 00 تنام لاق

 نم انولس نيلو هنم دب الام ىلع ربصلا نم اء لوقي وهو لو كحمحو ال دقو هتيفاوف اهب

 تلق هنم اذه تعمس املف هايلبا الا "يش ىلع راملاو لبللا تان اكو انش نم انع نولسل اندقف

 هيدشناف تاه لاق كدعنا نا ىل نذاتا نين.ؤملا ريمأاي

 لاب ا.مف ديدح ضغ لكو * ا.يفالتح ا لسبال نيديدحال ام

 ل نيا [ك ودم م هتيم دعب بنمح نعالاس نم ا

 لالا ةما يحي شيعلا ةذل ن . * هقئاذ تنا مهن 00 ١

 لاثماو اهف ريع نم تّدْش ام # يرءتناو اسدلاكب نيعلت ال

 لات هف ةليح كفا كارأ < ةضاخ 0 توملا ةلح ام

 مهرد فلاب تنب لكل ىل سحأ 2 تزجوأو تظعوو يمض ىفام تنخآو كو تسنح ىل كاف



 )/اه١6(

 ىنأيتثدح لاق دالخ نب نم ىنادح لاق يزعلا انثدج لاق يفريصلا نارمع نب دم ( فرخأ )

 2 ارم وتل لاق زل يارس زق ةضاتلا ل اال

 .ملا انسحم ناكو دبا يسوم دعا ينغأال لاقف ىغي نا ىلدوملا مهاربار ١ ا اا

 3 اذه انك كامو ةفئا ابد عطقو ةعساو 0 طرفد> ةقرلا ىلا ضصخش اماف هسك

 ردح مون تاَذ برش د يشر || ناكو ةغرب كلذ لع اربصف اذهىتيو تنآرعتت ىح ةماعلا

 ديشرا|لاقف ادحاو از ناكو اديدغانرط هيلع ابرطو هانسحيتساف اًنوض ةيراح تنخف ةعم ا

 ل 0 لاق هتيصادق رفعح هل لامتفهب ةلبإ 0 هفءاتملا لوطيلنان تدنىلأ ا 3

 انيحيال كلذ نم دكنا وه لاق هتعرسو رعشلا ىلع هتردقل هب هقحابف ةيهاتملا يبا ىلا ثعيت لاق |

 ةصقلابهيلا بن 0 تل ملعأأ قدح هللا 1-0 ىلإ لاق .ترطو مععأ ىف نحو سويحوهو |

 ةيهاتملا 1 أ ًاتب تيبلاب انل قا لاقو

 ندب نم ىلخأو حورلا قراف * ن نحل كلت نع نيكملا لغش

 رات نم خرفتلا لأسأ * احم ارمأ تفلك نقلو

 تلاد فر ج>اللاق لعش يح هحرذتف لاق لعشبال | كك دق دشرلا لاق تلو اماف

 هبفينغاو ًارعشل اق ه ءافاخلا جالت اذه هكر مهاربال ةيهاتملا 0 مث لاق لعشبال ًامايأ | ماقأف

 ةهاتملا 3 لاقف

 فرس للف بح شع # اهلا ىلف فاك نع أ

 قرش هن ناسحالا نمش 6 كيف كف املا 2
 قا موب هك * .هلك ريخ نوره اما

 ةنام امهم دحاو ل اك يلطعاف , مهارب .| هاتغو ة.عاتعلا 11 هدقناف ديشرلا امهم اعدف مهأرب | هيف ينغو

 سايعلانب هللا كاك 5 نسما نع ثردحلا اذ وصلا ( 5 5 كف ةنامو مهرد فلأ

 لاق مدن مث أ الا لخدي ال نأ فل هرج ىلع ديشرلا بضغ هيف اقف عيبرلا نب لضفلا نبا

 نطف نأ اندصاالاطأو. * نئدقم ين ار.ذا ينع دص

 نمزلاب يجاعأ ن ءاذهنا * كلام يضاف ىكولمت ناك
 هيلا ثعبف ةيهاتملا يب ريغ سيل هل لاقف نيدببلا ن.ذه ىلع ديزي نم ىل بلظا ىحي نب رفع لاقو
 لاق لوقلا باط ناالالاقف هتلصو هقالطإب ىماف ر ويك ذملا تاوللا تاكا

 نسحه>وهلوهاوهيف * لذ ةيرأ نأ! ةنع

 ناعوىنام عاش اذطو »* هل اكوام ترص اذطو

 ىحي ن,يلع نبذ وره ب تايص 160 تحس ) ام يفام تنصاو هللأو تنسخ لاذ

 فقوم لايف تك لاه :م نبا سس ىنثدح لاق نامعنب م طا ينادح لاقىدوم نب ىلع ىنثدح لاق

 هنولثاسيو هيلعز وما نئانلا لح فوق اح دق لدا لعدم ا عشب لجر اذاف ديشرلاباب ىلع قا
 نالف ىلا امطقتمتنك لوش دَحاوُف مبلاوحأ نوكشي سانلا 0 فتوملايف فقو مث هنوكحاضيو



 )مه١(

 لجرلالاقفهلاح نم رخآ وكشيو يب لعفو ىلماباغنانالفتلمأ رخآ لوقبو ًاريخ ىب عنصب رف
 دماح رخ ال هارا دحا * اه-سلفاسشدلا ىذ تشتف

 دجحاوبلاقيفاوغرفادق بلك سانا نأك تح
 ا” 0 لا دج لاقديو رهمنبانثدح لاق ىلع نإ نحلا(ىقيتتح)ةهاتلاوباوهليققهنع تأسف
 رساخلا اماس بطاخي ةيهاتملا ىأت يبن ومأملادشن أ لاقن.حلا نب هللادبع نع هيبأ نع

 لاح رااناعاص رخال اذأ 0 0 مساي هللأ ىلاعت

 هش رف اهرشالوأس رح ظقىلحر نم تفىعامهللاو ةأورملاونيدلادسفل صرخلا نانومأملا اقف

 ملهي يف رودنلا ًاعواهز كو لاومالا عج قيدن زلارا را تخل ىلع ىلا ولاة فاح اس كلذ غابف اعنطصم

 دمج وبدّؤااي ركسعلا سابعلا نب ا قر )بلطلال تب .دصت اذا يب فايب ذخافقاقتو : د

 لاق ىلا ناملسنبدحأ نيدمم ىنغدح لاق ىزذعلا ليل نب نسحلا انثدح لاق و نءا

 هدنعو ارا ني رفح نب مدعاتك لاقعم.سمنب كالملا دبع نب ناس نب هللاديبع نب سابعلا ين*

 هتدج وف هتلطف قيس ىدنعكلوناكش .> زامجا ةعاسل |ابلطا سايعاي مثةلاقفدهزإايف دشتي ةهاتملا 7

 ةهاتعلاوب اروح حاف سايق ىتأ وح م ماقف رع الا تح[ اقف ناماس نب رفعج راد نكر دنع

 لوي زامل اشناف هدشني

 دهر الو ساثلا دهر. < طغاو نمديعرلا حقا

 دحسملا هّتنب ىنماو ا * اقداص هديهزت يف ناك ول

 دفنإال هللا دنع قزرلاو * هقازرا دفنت نا فاخي

 هون الاو ضيا .ةلاثإ < ”ىرت نم لعءوستم قزرلاو

 هيلع ل قاف كنم هلاخل صتقارساخلا مستخا ن , اوهوزاملا اولاق اذهنملاقفهيلاةيهاتعلاوبا تفتلاف لاق

 7-0 اخامعا 0- نا تدرا ل 00 مل ينإىحا نبا ايلاقو

 دارا 0 ىل لاف ةعمج م 0 وأ ءان رادع تنك لاق هيا نعيرمتلافلخ نا

 يننغهل لاق مههجو ىلسغو فوص ىمودهب اح رطو مح رف لاقدوعت يح حرب الق راخم لاتنةالصلا
: 2 5 

 اًمح ةيتعةادغلا بلا #* ينامردي مودم يللاق

 اقرعفاق ع قورءلايفىرحابح 3 تلك مث تسفنتف

 لوش وهو ماقم“ هيلعهداعافتا ص ثالث هداعتساف هانغم اهلع عقوافهيددي نيب تناك ةاودقراخ بذحف

 تح نعبوقعي نب دا يتثدح لاك رامسنبأ نعهيورهم نبا. نعىبحي نب ىعنب نوره بانك يف
 ىلوق ت>رخ كنا ىنغلب لاقف ةهاتعلا وبا ىنبقل لاق قراخم انثدح لاق ىضلا ناسح نبا

 اح تع. .ةادعلا ,نكل> # يام رديجلو دمحا ىل لاق



 (اذذ)

 تادّتاذنئهللاوتنسحا لاقفمايأ هتينغف ناكسءارقف موقهيف بارخ ىلاذنم تلقا هع لاقت د

 نوميم ينثدح لاق ةظحج ( 3و )با ل لعف اميرتاماىل لاق مث تكس يت

 كلي ىف كلوق يندعنتا قحسا ابااي هل تاقف رسحلا ىلع ةيهاتعلا ابا تيقل قراخم لاق لاق نوره 8

 ىئدشناف مأ تلق انهاه ىل لاقو كحضف مهلك سانلا

 ًاليلخلا ”دقتناو "قت » اليخ انك تن نأ
 اليدب هب غباف دولا يف * افصنم كل نكي مل ند

 الق يروا نقلا ل تلا ب نلكشت ا اع

 د نأ هك هلا لهل دك
 اليش ريح :ىلا هل هدحاالا" ” لمجال” كاذإف

 المع الا 1 رت نلد تبع اش تريح كافر

 الاثوأيعتفتلاف هتقفاومتدبحأف دحاو داوحم ىبذك ًاقكتيدف لاقف قحسا ايأاي تطرفأ هل كَ
 2( نركب )ار ك0 تقفر دقا باب كتيدف لاقو يع نيب ليقف دحأ اهل

 يتثدح ىناي يل لَوَقي كن امل ةيحاتلا وب أ ناك لاق قراخم نب نوره ينئدح لاق عبكو فلخ نبا
 وبا ينثدح لاق ىراينالا | مثيلا نب اص نب ىلع ( ا ) كوانغ برظت 2 ات كظافلأ ناف

 مدخ املف ةيهاتعلا ينال ًاًيدَض تسون نإ 1 ناك لاق كالملا دبع نب ىسوم ينادح لاق نافه

 هيلا 52 ةوفح ةيهاتعلا 3 ةئم قل هب صخو نومألملا

 ريصلاو لمجتلا يف :ىانغ ناف . نغنمتلن ىذلاب اهتتلنناف
 نبا انثدح لاق ىلع نب نسحلا ( ينريخأ ) هركنا امم رذتسي هيلا بتكو مهرد ىنلاب هيلا ثعبف لاق
 تلق لاق ىدبعملا رفعج وبا ىنثد> لاق ينوكلا مهاربا نب دمحا نب مهاربا ىنتثدح لاق هيورهم
 سعاشلا لوق يل زجحا ةيهاتعلا ىنال

 لوقعانل سيلو هرذبن * انكف انياب كاملا ناكو

 لوضفانل سل نيدانلقع © انع لالا ىلوت نأ املف
 ناكملا ىلع ةيهاتعلا وبا لاقذ لاق

 لاق ينارفعزلا لكسفلا 0 نسحلا ينثدح لاق هيوره© نب انثدح لاق لع قر نسحلا ) قريخا (

 ءاوهلا دماح لظلا ليقث كناف بهذا هيلع بضغ دقو هنبال لوقي ةيهاتملا انأ عمس نم ينادح.أ]
 اير لاق يزازلا هك تل ينثدح لاق هوروم نب اسدح لاق ىلع نب نمط(

 سانا لخدب مفيذرفو قو 2 هع يرلا ن لضفلا ترضح لاق يربغلا مولا نب بح

 هنم ينفعا لاقف ةكهنم مدق دقو كيلع مسي 5 ةيهاتملا وبأ اذه لاف ءاح دق هبحاح نوع اذاف ىلق



 (ؤةغ)ز

 0000 1 ولا رهأ ىلا بوك ىلا لع هنا لاق ن وع هيلا جرف يبوكر نع يناغشب ةعاسلا
 لاقف اهب تلخدف لاق كءادف تلمج كيلا اهادهأ ةيهاتملا ابأ نإ هللق لاقف كارش اهلع العن هك
 وه اذاف هلأ 1 عاما ةأ بدنحاب لاقف باتك بوتكم اهك ارش ىلعو لءا تلقف هذهام

 دجلا ىلا يشي اب مرق * اهسيليل اب تثعب لعن
 يدخابت ارشتلعج يدخ * اهكرشأ نأ حاصي ناك ول

 اهادعأ لاقف لعتلا هذهام يسابعاي هل لاق نيمالا ىلع لخد املف اهامش انعم اهامحا نوع هيجاخ لاقف
 اهامو لاقف امسبال هب فصو ال اهدلب و نش هوم اازه ناكو نيب الع بتكو ةيهاتعلا عسا ىلا

 هللاو تجرخأف مهرد فالا 5 كل وي د ىعملا اذه ىلا هقيس و لاو داخل لاقف امآر ف

 0 د [اندح لاق يلع نب نسما ) 1-5 ) فرصا او اهضيةف هرامح ىلع طا وهو ةردب 1

 ماعطلا بحاص سور ينثدح لاق يفوكلا هللا 26 نب لقعدا ينثدح لاق كا و اقل

 0 0001[ ( تحن ةفردم ىماثأ لأ نم ةهاحلا وبأ ناك لاق ةيحاح || ىلأ ناح ناكو

 م2 11 نب ارت هنا الك لاق هبسشم هناف ؟دجيدم مامإو كراج نالف فاخ لصتال 0
 اا( ىرخأ د ا وه لق 1 رش ال هيشملا 01 :رظل 0 اذاو دح هللأ وه لق ةالصلا ىف

 نب رودنم خيش وأ ى ”د> لاق ىمشاطا بوقعا نب 0 ىنثدح لاق هبو رم 3 انك كاف |

 بتكف سيلا و ديقلا قيض هيلا وكشي ةيهاتملا 1 ا 0 نيكي انك كفاك!( ناواس

 ةيهاتعلا وبأ هللا

 اس هنأ جاوب © ىيسلاورايألا نف
 ردقلاو هللا نياف # احرف ىرتنا ساينا

 0 00 221 نإ دع نب دحأ انادح لاق هيوروم نبا اندخ لاق ىلع نب نسما ( يبرأ )
 امأ لاقذ نوئحيو نويهذي سانلا ىلا رظن يلع يكتم وهو يدب يف هدب ةيهاتملا ىبا عم يما

 رانيد نب كاللاع باهملا دالوا ضعب ص 0 ل م فاصإ ماكتب اذهو ماكتي الف هش ان 00

 دق يتلا ةروهشلا هذه نم كب 0 0 1 ءاللخلا هك ضع تضفخ ول ىناي لاف رطخم وهو

 كلوا ةديج ةفرعم كف ىعأ هللاو ىلب هل لاقف نأ نم فرعت ام 0 ىفلا هل لاقف كسفن اهب ترهش

 ام فكو هينذا يتفلا ىحرافلاق ةرذع لها كنيذ نيب تناو ةرذق ةفيج كرو ةرذم ةفطن
 ر
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 ةيهاتعلا وبا يندنأ مْ "اكرم ىو ةشار اطاطو لكع نك

 اعاو هل ااهاوإب .ةنمح الا : كاذل . اهاوانأ

 اهاوفا حيبستلاب ه_# للا ل تيط دقل

 اكل ذأ نفح لك 8 نكح 5 نتنا اف

 اهاحاوقز راشوش-ح * نويتي ًاموق ىرا

 انءاج دقو ةيهانعلا ىنال تلق لاق دمع يبا نب دم نب ليعمسا هم نع يدل ( دل

 © قذو [نح امحتتا كل تامآ ءايآ كنق, يف: ترم 1 را رع ناي هل كردح ومنا انا



 دي ع اا
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 "نيل انسح ناك دقل هللاو اناتك هل قيدص ىلا نانالا كو امسار امناكاهرخاواف ًاظيا ةبواقم

 تلق ىهامو لاق ع نول

 هيدج دعب قاح بوث اك * هيدم 0 ف ؟اءزملا

 هن دع 0 هنأقوو

 هندحو كفل نم اذو الب هند دعل نع هريصم و

 هندوم 0ع اولاحو هنع هىدومو وذ لام تام نم

 هيدقو ر>و باشلا رشا

*« 

 د

 ل

 دج هل دعتننام < نلف نقول ناكر

 * ىلع بوطخلا ىتساءاقلو

 مويل نيو جان هناي ةيلكر ,ماول ةق عام 2 امر مسا ةثثل ان د

 اهيف لوقي ىتلا
 5-0000 3 ريغلاو صقنلا ىف 50

 عج لتولا اق ا وبا ىنلدح 2 يقاطلا ل 5 ةشدح ينثدح لل 7

 هالجر تدب هسار اهب ىطغ اذا ةلءش هيلعو لي: لظ يف ىنا عا ىلع هاو ةهاتعلا اا تيارف

 نادلللا يلع رذغقلا لإبلا اذه ةردحا تح ههاتعلا وبا هل لاق هسار ادب هيلحر يطغ اذاو

 نوكيف نوفرصنتو مكل وضف نم لائنف انب نورمت جالا رششع» مكنم لاقف مكشاع» نيا نف هل لاقف

 هللاو ال لاق مث ينارعالا قرط 5 مكشافم نيب نش ةنبسلا ن نم تقو' قرفرصتو رع 9 كلذ

 ةهاتعلاوب | 01 كسح نم: قزاز هكا فييرا قزرت انا الا لوقاام يردااآل

 لوقي وهو
 اكيناشل ايندلاعد *« ايندلا بلاطاي الأ

 كيفكي ليما لظ و * ايندلاب عنصتامو ٍ

 ةيهاتملا وبأ لاق ال لاق راكب نب ريبزلا انت دحب لاق ديم نب دش ( ف
 لاجرلا قانعا صرحلا لذا * ورمح نب ملساي هللا ىلاعت

 ( ينربخأ ) 01 + قول يف انآو ضر يبا زو رودتلا رثك ةلعافلا نبا ىلع ىليو ملس لاقف

 لاق جعدأ نيورمع ا ريب زلا انتد الاق ءالعلا ينأ نب يسرطاو ديزل نإ 0

 هيف ينأ مف ةيهاتعلا أر 2 531 لثع هتعمسو يردعلا زيزءلا دبع نب هللا دبعل تلق

 هسفنل دقن

 ةرحاس ملا ةضب * هرطاش مويلا ترم
 هرفاس مولا تره #*# قتلا ىب اند نا

 كل 2 نا دك
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 هدد يق 6 اهقسا تفصلنا قرش
 هرعشنم هب لكثتيب كلذ دعب عمس امو لاق امنرحا ىلإ هللا هطو»زيزملا دبع نب هللادبع لاقف

 يف اكدي دشن ناكو ىلهملا ة :ايال تالا هده. تاكلا اذه لوم نيسلعا نب ىلع لاق

 امنأ ميال وهو ةهاتملا ينال 2 تاه فن أ لح رلا ن وكم نأ اماو اطلخ ريحا "نوكم نأ اهاق هرعش

 ىزام را ىللاق لاق 0 نب ىسيع انثدحن لاق يعازذلا دمحم نب مشاه 0 رفا تدل

 ناكو ةهيدبلا دنع 0 لحل عرسأ ةهاتعلا وبإ 85 ساحم ىف ساوت 0 ةهاتعلا نأ تدهش

 007 كرا اذاو ةهاتلا وأ هلضف ةعرسلا اعيمح :ايطاعت اذاف رعشلا لوق ىف امهعرسأ ساون أ

 030 29 نزا وبا :انتدح لاق ىزرتعلا لتلع نب سابملا نب دمحا ( لالا 0

 طاص ىلا اعطقنم تنك ةيهاتعلا وبا لاق لاق ىلماعلا فورعم راكب نب ريبزا 9 لاق يعازملا
 اقيدصو ادودو ىل ناكو مهرد فلا ةنام هتيحان يف تيصاف روصنملا رفمج ىبا نبا وهو نيكسملا

 ةينان هتدواعو اهعيبرصقدق هللا ترظنف ىريغ اهيف ساجنال ةيترم هسلحي يف ىل ناكو اموب هتثحف

 : تلقو تضف القت ىلا هرظن تنارو كلت هلاح تناكف

 0 هل تروهظاف * اضغ اص يفار ا

 اه” ةيدرألا ض0 مقالا ”هلاو الو

 اكو را ةيدرا دإو * انممهلدرالاو |

 اك هل ناك دقو ا كول ةاتيفما ذل

 يذر ' نأ ا #2 خرلا ن م تيضغلأ

 اك كيذا ىندم هلا لاملا كل ناك َنل
 هف تاقف ةوادعلاب ىدانف اص ىلا مالكلا ىف ةهاتعااوب | لاق

 لاعا  ن 5 لوطا لا اا لع الاخ ضرعل تدم

 لامرلا دد_ع ىلع ةل_صوم * ينل سبا ةعرصلاب لايح

 000 411 ير دالو © ردرالو ىلإ طتالف
 ىلانللا ىرخأ انتم كشبو * ينيب جوجأي نم مدرلا تي

 كالا كحار حف عطقنو * قدك الا ترانا نتركف

 قابسلا رواسم لاق لاق يلفونلا ناماس نب ىلع انثدح لاق رامع نب هللا دبع نب دمحا ( ىندخ )

 جاحلا مايا يف ةزانح تدهش لاق قايسلا رواسمنع ريبزلا انثدح لاق ءالعلا يبا ن ىرخلا 0 و

 رضحدق الجر تيارفجفب لوتقملا نيسلا نب نسما نب نيدحلا نب ىلع نب نسا جور> تقو
 00 داس لا تتلف ةهاتلا ونا اذكو اذك هتفص يذلا لحرلا اذه رخل لاق دقو انعم ة زانخلا

 ني كقم اامىل لاقف كرعش نم اش ردنا هل تاقف قدسا وبأ انأال لاقف ةيهات ا

 لاقف يلا داع مثيفع ريدأ مث رعشلا ي اعلا لت اذهكدلب لا مايأ ينو ريق ةريقشلا رلعو نفس

 قدحو هريذ> ىفىلؤوتلا (لاق) وكت 0 طق مدأ ين ّق تاراع هاف ناز قرح 4
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 نب نسا ىمع خا )سيف رح هناك هسولا لوط ايش اذ و[ 0١
 الف ناقاخ نب ىحي لزنم امو. ةيهاتعلا وبا مدق لاق نوره نب نوميم انثدح لاق ةظحجو دم
 مو هلزن» ىلا لخدو هياع مف لزت نيح هفداصف رخآ 00 0 فرصناف بجاحلا هل ردا ماق

 !ةنرتكو اناطرت دحاف هل

 ىلاي> نم كعورب اذه اث * يلاخ ىرت نيح عارت كار 1

 لاؤشلا نك نامآلا كلذ الأ

 لاس هدب ابل تاطأل
 ىلانأت ةكاف امس * يدتع ريسلا لم رضلا ناك

 (ينربخأ) كلذ دعب ايقتلي ملو هعم عجري نأ ينأف هءلطف هيلا هلاخداب بدحاحلا سحأ ةعقرلا 1 رق املف

 لاوس يا د
 ني يب لمت مل كلاح نا كتبك

 0 1 عمتجا لاق ينئادملا اتانكح هلاك تر ا نب دما لاق ىزارلا دمحم نب هللا دنع

 ىبأ ِس هوم رش قءقمشلا يبأ نو ةيهاتعلا 3 هب ناكو نيذأ نبا 0 قتلا اذ

 ندأ ىآل افق ةيراك نظف تدل: هيفمهدنع مالغ ىلا رظنف ةيهاتم ااوبأ لخخدو تن يف ةيهاتعلا

 لاقو هيلاودي ةيهاتلاونأ دش رضحام اهفلق لاقف قحسا ا انام رقلاتف ةيرالا ده تال ١ ّق

 كافل لع نود ادام + داكاع وحل ىفك تددم

 1 نمءادان يتحق.قمشلا وبث بلي ىف
 لخادم نمد 3و ىو د ةشدف اذ 501 َ درت ظ

 ن.يلع انمدح لاق رام نب هللادبع نب دنحأ( يربحا )انك لق هللاو قدقعش ماتا قا

 ىحي نب رفعج دنع انك هلاق ردات كو ناماس انثدح لاق دابع نب ناملس ينثدح لاق يلفوتلا ر

 فرع عاش مكعم كادف هللا ىناعح رفعل ةيهاتملا وبأ لاقف ىدلحلا طسو يف رضاح ةيهاتملا 3

 دم ىلع ةيهاشلا وبأ ليبقأف كنم سانلابرقأ وه رفعج ل لاقف. دكني هلا نأ تملا يبأ نا

 هذعنأأ مْ رصح هن 1 ةذشس نإ 0و همساح ىلا ناكو

 تس
 لمغت مل ناو ر علا بجوأ 5 7 520000

 نيشان كم نج 5 * نسح دعوي رهدلا عطقا

 لمالا نود و كلا ضرع * النا انوا
 لح يذتو كك كلا ىذلا يندمال مالا واو

 ىنأ نإ 00 5 ريخالا تيبلا دري ةهاتلا وبأ لقأف لاق لمر ةشي> ىنأل تاسبالا هذه يف

 رع امدح لاقارتطت نبسح ( ينريخ اذ 0 0 لاقو يبو ةلخأ

 هلل يدهم لا نب روضنم بطش هللاب ي ا هلل ماس | ناتثب ةيهاتعلا ىال تناك لاق ةمش نبا

 1 2 فاضحالا لاك نكي مف اهلم دق اهب يفاكو ةيهاّلا يبأ تنب م :ال اهملط امنا ل لاقو هجوزي مف

 ةيهاتعلا ينال ناك [لماوه ا ينكلو رارحو فزخ علا الأ | اهجورأل تنك اني لح
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 لئاقلا وهو !ىعاش ناكو دمحم هل لاه نبا

 توق مالكلا يعار مالك * تومصلا ملاسلا حافأ دق
 كردلا كلم باوج < تاودح هلا قلل لكام

 توم هللا نقةيتسم * مولدط ”يرصال اجاب

 )لكان هللا دع نع نيسللا نب ايرك ز اندح لاق حب نبىلع نبزوره باتكن 0

 يندنأف لاق ندحتنام كردش نم ىدك هلأ ةهات لا ينال ت تاق لاق تناكلا لهس نبا

 رخل قار رذالا عرس 1 #2 وعلا يف مايالا عرسأا#
 «9 وص

 ريصلا نم ريخ ةدوحوم د ةليح أ تل كك 1!

 يرجي كرهدلا عمرجاو * اطخاماذاهدلا نم طخاف
 رشا 2[ مكس مل # ةوب ا ولا ا

 اان [| سسو نسللأ نب هللا دع لاق لوأ ليقثو ليقنإ فيفخ تايالا هذه ىف مهاربال
 ديشرلا تومدعب ناسا رخ نم عجر الف كلا نتانلا لم 7 ن» عب ا لخفلا لازام لاق ثدحن

 ا يندعنتساف هيلا تاخد

 الاملاو لهالا ىعرتو نينبلا يسن  الانقاو ًارايدا كرمع ثينفأ
 رادع كك ناسف رع نم < ايمتم تمام نكف كوه تول

 الان كايندلا نم يح لان له * ىضءنيح يسسالاكلملا رث ملأ
 الازدق كللاهنع حبصأو ي مخأ 0 ا

 الاشأو انيف اربع اوحبصأف * مهبنامزلابب ريضمك ولم نمك
 بقارأ لزأ لف كب سنآو كعم دمقأ ىغارف تقو يف يلا دعف ىلنش فرعت تنأ لاقو اهتسدتساف |

 هيدشنا ذاهندحاف ا ١و ىندش1ةس ىلع ل.قم وه امنيف هيلا ترق هغارف موب ناك ّقح همايا |

 اح لدلا يازناكت * ةليح نم هلاق با.شلا يلو

 اراطخااملهأ مظعأ سماالاب * مهتدهع نيذلا ال
 (لاق) كلذ دعب اريخهنم تيار اف ههخو يف ةيهاركلا تيارو هنول ريغت ةكءاربلا يرك ذ عمس املف

 لضفلا دنع كرمذ كلذ ناك نيلدل لاقف لهس نب نسا نب ثيدحلا اذه ثدحم ةهاتعلا وبا ناكو |

 ةنالث رول هل يرجاو باونا ة ةرششعو مرد فالا ةرمشعا هل سف اندنع كعقن دقل عيبرلا نأ ظ

 آ0001 نا يطل نب ناد عا ويإ (لق) تام نأ يل ةراحايبت كزي رف مسرد فالآ

 امف 4 4بهأ اكل يبا ن 75 ةعقر ين ءاح ذا يد ف انا 5 عشاج يخا 0 لاق لوقي 10 ل ورم

 هالا ال قار 0 0

 هال بىهالا يي نعال لاذ

 همهاردترثكن هو د نع امكان حايك
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 زة لل ل للللسلللللاساااا9؟ات؟؟؟”(؟”؟”تإ؟إ”واتتتت 00” تا>>د297907ب7ب7ب)7 لأ

 اذه تلق اوس تلقام .ىل لافف ةدوم"الو !ءامذ الو اقح تيعو اهاكل تلك راناف هلآ تف

 كلوقتدسن | قحسا|اباا: تلقفالل ودل ىلا تعسسالو ىعلال الف مايا ةرشع كنع ل لاق اذه ىلع كلج

 احاح وعادل تب أردوا »* 0

 احاعم هل باصا '؟ى 06 حز ىلا "يش 2 نم جاع ن

 ندسحلا 1 لاق عرازلا يقريصلانار مح 21 ل 0 ١ 0 0 كيسح كيسح لاف

 لاق لاق ةشئاع نب انندح لاق كك دعصلا دع ن نارد ادع 6 لاق 0 اع ا

 تعنصاف نيثدحلا بهذم بهذ 0 4 يف تنأ 7 8 اف ةبّؤرو جاجعلاب تشن

 لاق وهام سير رملا نع نري )١(« اسي رملا قال كاداع نمو* كلوت نع يرحل 0
 يلع نب نوره باتك نم( تتحسن ) عانس امنه ناكو لاق اذرح هححار اهو ردات نإ

 لعد وماملا ردو لاق ا ا ءاحر ىنادح ل | ىدوملا ل ا.ءمسأ نب نيس :ددح لاق ىحب نبا

 الع يءاشطا لضفلان: قحسا نب هللا دسعو ةرصنلا 1 1 ا جحلا 2 ةتنذاتساف * يش فى

 تلح هللا دسل كل ةهاتلا )تيار. فاوطلا#يف نحل ابني ك٠ 0 هتاءازف جلا ىمأ هبلاو

 كفاوط ن نم عود تلق ا | انا تحال يفإ هللاو لاَقف ةيهاتلا نأ ير نأ 2 كادف

 ةرصبلا ل ا نه لحر ف كل له قدحسا | | ا هَل 6 تاَقف ةيهات هلا يأ للرب تذحأفو لمفف جرخاو

 هفرعيال ناكو هللا ديبع ل ل 1 هدرب 1 ا كلذب 0 0 لاق تفرط يآ عاش

 قو.فالوثفرال هنا هللا ديبع هل لاقف اهزيحن نينيب يف كل له ةيهاتعلا وبأ هل لاق مث ةعاس اندحتف
 ةيهاتملا وبأ لاقف اذا تاه لاقف لدا الو قفن الو ثفرثال هل لاقف جملا ىف لادج الو

 اهحاذت لحم هاذ سانا يف # ايطلاورو اهو دنت كر 11
 اهحازن تهرك ناو نحزتتلو * اهنط ا دنمل سدا 4

 لاَمف هسار عفر 3 * ةعاس ضرالا ىلا ر ظني هللا دنع قرطاف

 اياد تدل نكمل لتحاو د د ل 3 هيث ل كلانأ ا 9

 اه> اذ> كيادترشن دقتوملا نييحساو باع ىناكف 0

 نالوالا نايلا اللا 4 سلو اهلك تايبإلا ةعل را 21 ره ةيهاتع || | نواحي سانلا ٌتعويسش 2 لاق

 لاق 0 كر 1 ع 23>- 0 0 نوميم 00 لاق 0 0 0 0 ) قيخأ)

 خش يبأ 3ث نامل دنحأ كح لق رامع نب هللا دع نب دمحأ 5 ول نب تم
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 يلع بابلا قلغأو نحعدلا ت تاخدأف رعشلا لوق تكرت امل (19) درا ىددع ةيهاتملا وبأ لاق لاق

 312 قم سيلا بناج يف سلاح ( ؟) لير 111 اذا الكا كلت لش نهدي اك تهدف

 لع مْ ةعاس هيبلإ 11

 كوم
 ريصلا نى ازعلا نس> ىندلساو * هتفلا ّيح ربصلا م تدودل

 يردأالث يحن“ ء هللا ع عند ناحل #* اجا 7 نانا 1 يئريصو

 كلتع لقأوك بدأ اوسأام ( ) فاجأ انآ كليو ىل لاقن نحلا نينه للا كمتوي دعأ هل ت

 ىلتبملاءعجوتتعجوت الو رحال را ةلكسم تلآسالو ملا ىلعوملا ماست تماس اف سيملا 0

 مده ملو اممداعتسا نع ربصت مل هريغ 26 لخفال ىذلا رعشلا نم نيتب تعمس اذا يتح ىلتيملل

 يرذعاو ىادعت الف لال اهذط تشهد ينإ ى أي ت تاقفام,اط يفكسفنل ًارذع امنع كدتم لق

 ترا هن 1 رعش لوش نا كال كتم ةريطاوى ,ثهدلاب 0 هللاو انأ لاقف كلذب الضفتم

 لتقأ وأ لتقيل سو هيلع هللا ىلسهّللا كوسر ا لك نأ ذوخأم انأو تذمأ ت تلق اذاف تغلب و

 ىلوأ هللاوتنأ هل تلقف شهدلاب ق>أ انيأف لكقاف يل ىعدي ةعاسلاو ًادبأ هلع لذا ال كلاذو دود

 ىتحنيتيلا أ 6 * اذا كيلع لت الق لاق ن1 كاز دعانا كماع ولو كافكو هللا كل

 انعمس 0 ثيلن ملو دحأ هنيآو ديز نب ىسع ةيعاد صاخ ان لاق وه نم هتلأسف لاق امهظفح

 (0 1| لح دوءدنع ناك اقظن انو سلو ةرج يف هدنع.ناك ءام ةيلغ 0 ماقف لافقألا توص

 قانالداق ع نب 00 نعهلأسف ديشرلا ىلا ىلبقمدقو اء وجر ف حفلا مهم دنملاو

 ىل لاق مث برضضف هقنع كير ماو مع هنن كام اذه ينونأ ت كول عئاص تنأام عنصاو هنع

 تددرف هسحم ىلا هودر لاقف سوفنلا هئم لست هتيأرا رام نود تاقف 10 اب تعترا دق كنلظأ

 امهمإ تدزو نتنبلا نيده تلخاو

 هدلا ىلع يبتع لاط هنمتهركت 6 ام لكى هدلا نءلبقأ مل انأ اذا

 (تخن) ليقث فيفخ بيرعل امهفو لمر فيفخ نيروك ذملا نيتببلا نيذه يف قزاملاءالغ روز رزا
 ىللاق لاق دحاولادبع نب ةيحأن ينثدح لاق ىد» نييلع ك2 2 نب لع نو ع كاس 6

 ىسبحب يدهملا سعأ هلق نم انسنتءا امل ةيهاتملا ينأ نع ةياكملا هذه ىف ناكلخ نب لاقو .(1)

 ةيهات اا يف ن نع ناكل نب اظفلو (م) ليعمسا !أ ا ناكلخ نب ظفاو 5 2 ا نحس يف

 وع نيا يبودافو لاق ديز نب ىسع نأ لجرلل لاق هيدي نيب انفقو املف ىدبملا ىلع انلخداف

 0117 !راوتم ناك يم هللا ءرخ ىلع فقأ أنف ىتسحو.داللا يف كنم برهف هتلطت دز نإ
 هيلع نلدتل داو لاق 5 هل تفرعالو ىراوت ذنم هترقلام لاق هتيقل نم دنعو هب كدبع 8

 هيلع هللا لص هللا لوسر نبا ىلع كلذدا ام هللاوف كل ادبام عنصا لاقف ةعاسلا كقنع نيرضال وأ

 هأ ةنع كل "تفقك ام ىرإاحو يلون نيب ناك ولو همدب هلوسرو ىللاعت هللا يقلأو منو
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 ريدسلاو قن رو>لانيب ني ريصقلا نمر ّط 3

 لاق اذإ
 همالملا ترثك أ * ةماخولا يوذايأ
 همالق الو ربص * اذ ىلع يلريلف

 هءايقلاتماق له #* اقوم تقشع من

 همارصلا هتيوه * ندبف نيك رول

 لاق لاق زامعا ىنادح لاق ىسيع نب دحأ ىتدح لاقئدهم نب لع يد (هباتك ن متحد ل
 لاقف مقأف هلع نأ رك كح لوبقم تاقف ًازئاز كس لاقفةهاحلا سأ لإ راع

 كودص قيضإ درع اقف ند الا ل اهأ ىلع لبسي ام كيلع دتشي وتلف قع دست اك نا

 ناب ىف ه«عمساو اذهن« ينعدلاقف تلسنأو اهئادب تمر هتراكم نم نححأو كم[

 يندشناف تاه تلقف

 1 تومءلليعوقلاب #* شيع ةدللت ولا صنخن

 هافحو هسح هنع دص #* تيم تام اذإ ها ابحي

 ءادع اوتو توم كسلا ردت 5 احر
 هاعل مْ هيضراع يف ماق # عان عد نال :ثتدعلا اها

 هانم لانينأ لبقن متام * اهفقرغأف ىنلا ينم نم

 ءهاقأ مو هلالقال س # انلا نيعأ يف لقملا لذأ ام

 دامو اء نع ىلاس * انا نم نويعلا رظنتت امن

 الا امف ينيغري ام هللاو لاقف ةيقوس ااظافلأ نكت مل ول امدوج دقل هل تاقف انمار لاق مث

 دوه نع ةيطع نب هللا دع ينثدح لاق يده نب ىلع نع (هباتك ن «٠ تححشو )اق كانعز يذلا

 ناسرفلا هيدي نيبوهيكوميف يموطلاديجانب سع ذا ةيهاتملا بأ عع ًاسلاج تنك لاق يبرحايسع نإ
 ديمحو قيررطلا ن نع موف نانألا حوار فن1 ل م ءلا يبأب رق نب ناكو ةلاحرلاو

 ةيهاتملا وبأ لاقف اهت تفتليال وهودنم نوح هيلا نورظنيسالاو هسرف ةفرعم ىلع هفرط عضاو

 هسوفادنهتئشام * مب ءانبأ تودحلل

 هنذي نع دارا تارا اك دقيكت ل دلا
 : ةيهاتملا وبأ لاق نانالابحاص عم ديمح زاج املف لاق

 هائاامو هلالقال س #* انلانيعاىف لقملا لذاام

 ءاعجو اور نم لا نيام انا 3 «نويعلارظنت امنا
 لاقهللاكقزر اب لخت كلام ةهاتعلا ينال لمقلاق يرسل يبأ نب نيسحلا ىنثدح و يدهم نب ىلع لاق

 كلذ سيل لاق يصخي الام لاما نم كدب يفو كاذ فيكو هل.لبق طق هللا ىتقزو اهب تلخم ام هلل



 (اذم)

 خو هكر تدح ىرورزبتلار 0 5 ىد دو يالوماوا ىلع لاق هتقشال ىقزر ناك ولوقزر 5 و - 9 - . 5-6

 لضفلا ملكي نأ لا 3 ىانلا نيكو ىروزربشلا اصل 1 ها يد

 فرصتناف يلام يفت شام ي هج 0 اذهداشا يفك | اص هل لاف هل ٍةجاحىف يحن نبا

 ءناكإا وأ هلا تكف هسانال امأيأ ماقأو ةهاتما] وبأ هنغ

 هنارخ ىف جاتق 11 #2 00 ,قيدصلاك رايز للقأ

 هايشغ نم لمف هّقدصا * هناشغ يف جاي قيدصلا نا

 . تاكل تما 00 د لول دف مار قح

 هناودانع فك ام هناو>ا * ىلع القث يتفلا تايام لقأو
 هناثب فختساو صقتت جر * هسفن ةنايص نع يناوت اذاو

 يندوم يش و طقدل يفت تلذتباام ى أ ملت 0 كابإ ىج :1 ينرجأ هللا ناحيس لاقت اسأل أرق أملف

 ناتكفر :رذعت نأ 0 كنيبوينبام نودنهويتوخاو
 قايم 3 لاَ تنكل * قاخم موديول قاخلا لها

 قاعتا اولصح> نا مهءاف * دحاوالاكاسمالا يفسانلا ام

 قدصتي ن.٠ لعفوكولملا هين #* هلها دوعت دق نامز اذه

 ضخلاضرالاىلعام هللاوال هل لاقف ثيدحلاب هتدحو ىحي نب لضفلا ىلعتايبالاب ادغطاص حبصا املف

 سيل نمت هنال ةيهاتعلا ىلا ىلا ةفراع 7-0 لإ

 ةيهاتعلا وبا لاقف 1 ءاضه هيلا ا

 كل قال اناخا تفعصاو < هتافون العاص نع هللا ىرح
 هءاخا يف ةبغر الا تددزا اه * مهئاخا يف هد.+ الحر تولب

 هناع يهجوو يغب ام تعحر * ةحاحهغب |تِّحام اذإ قيدص

 نب دخت يندشنا لاق برح نب دا ينثدح لاق يد دوم نإ دك يد لاق ىلوصلا (يرخا)

 هتحاح ءاضق 0 ىف اذه 90006 هبال ةهاتملا يبا

 ا
 ناو دا تالوعم هيلع احرهو 0 ايكيأو 04

 طلاص ةعبطق ا م هدفا ىل خا اي نك

 يبان 1 ك2 نرحاد رعبا و ا قاللطاب كول ل 5 مهارب ال نيتيلا نيذه يف ءانغلا

 انعلا يبل ا لا ناكل |او هدل> نع هل ن 2 ء قدسا نب د داج ب ددح لاق مهزالا هه
 ِي

 مهوريل لاقو هدلول تدوم ىلا اهادحاب ثعبق ةدحاو ةخعسأ ىلع ناتعقر هدب يفو اموب انبلا جر

 اف اذاف امحتفف تايبالا هذه يف نغ لاقو ىلا يرخالا عفدو اهفام
 وم

 تس وص

 هدلصلا باقلا ىوكو #* هدول ند نأ لق

 كإ ه:حاح تدضق دقو هعمل ص رآ هلع روظي

 يك 8
77 



 (ادف)
 4 0 ا

 هدج مؤش الإ كب * ىداؤف هللا ىلتيام

 3 هدرب ناضثال * ىلقع قراسلا 2

 هدخح قوف يف اغاإ * الإ كيح ئراام

 0 لاق يبتعلا ىومألا دس وا 2 ع لاق ىعازخلا دم نب مشاه ( نربخأ )

 نوىهاي كوبأ هللأو بهذ قاولا هنمال لاقتوملا مصتعملا ن ا تان رئابثكللا دع

 لوش كح ةيهاتملا ينأ

 كلم الو تبي ةقو_سال * كرتشم قالا نيب. توملا

 وكلمات كزامالا نع عا. اير لييقا تلك

 لاق دعس يبأ نب هللا دبع انئدح اولق 0 نسا يمعو يبلهملا صن نب بيح ( ينوبخأ )
 الو مدقتم اهلثم ىلع ردق الو دحأ اهف هكرشام تايبأ ةسمخج ةيهاتملا يبل يئاطلا مامت وبأ يل لا
 هلوق وهو ردا

 نحطت ةينملا يحرو * مهتالفغ ىف سانا

 فسوب نب دمح ال هلوقو

 رقفلا نَمهيلع ىشخي ىنغلا نأو * ينغلا هل يِحَر رقفلا نأ رتإلأ
 يداطلا ىموم فة

 0 زآىذالاوممزأدقو # مىلاقنأب انيك انف

 عمدت ةلقم تمحو ع مم 00 تافلا كل

 هلوقو
 لاوز ىلا <كاذ ردم نسلا «-اوفنع كلل 21 اننا

 ىدملا دسس نبدم يف :”دح لاق هيورهم نبمساقلا نب دمع انثدح لاق 1 ن' نسحلا ( يرحل

 اقم وربي هحأ لعراللا لبقأ ءاقدتا(6 دال د 1 يراصنالا ديعسن, ىحي نع

 ا زف ديدش ع زيخ هنو هللا ةهاتنلا ١

 انانلأ نيل 6 0 5

 اننانأ اند يحك « ىلأ" انمالف

 ىلع ينادح ىلعني نوره ب باتكنم (تخسن) ةيهاتملا يبأ ل لوق ريغ اوظفحامو سانلاف رصنافلاق

 تاي رقع رح نيلجبيفتتك لاقباحصأ ارضض نع نمحرلادبع نيس تدحلا 0

 ناطاسلا ع الولو هترفغمو هوفعءاحر الاةحح الو رذع هللادنع انلاَمهللاو لاقفءامدلا نم كفسنام

 دنعأالو دهزأ ضرالايف ناك اماعوبتم تنكاامدما .اعبانوةقوس ةساير لادعب ريصأن او ةلذلاةهاركو

 توجكيم 1 اهف ةهان ملأ ي 57 نم ةعقربهياع لخد دق بجاحلاب وهاذاف ينم

 ملقم بحي الو. لع تنأو * هوفعهللا نهوجرت : أما كار أ

 مقسوهو سانلا يوادب..ن ان * رصقم 5 يودتلا :ىلعلد»

 ) دل - يلامألا 290
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 مكمل هب 5 0 # دغ نع مويلا ههابمل أرما ناو

 ميدعل هل اينذلا تناك ناو * هزنك ربلا لمجي مل اما ناو

 ١ فرد هيف تغرفرلاز زونك نضال هردلاا اذه دنع فقوركملام هللاو لاقوة رخ تضع
 (ةحنو ) هللا ليسيف اموقفنإالو ةضفلاو ىهذلا نر نذل نه هنال لاقف كاذ فككودل

 لادلاق سايعلا نب لضفلايل لاق لاق ىرمسلاى 1 نب راسا :دح لاق ىدهه نب ىلع نع هباتك نم

 اهف لوقأيتلا ينديصق هب دشن انادي ندير لعتاخد ةهاشلاو اى

 اكتافوب مع ي 3 كيدل #* اع 000 ين افا

 تانغ لصف ءاحبلا يف 5 < 2و نيرا يما آف

 اكئارونميذلا لان مرفت * امتابرحلا يفر كاتم كنك
 اكئابح ربغ لاومالاتفآ لاو + عراف كريغ كالمالا ةفا اق

 يمحو قارولا نيسحلا نبىسع (ىن 2 دا اهماكو ١ اهح رسل ةبادوب ري رد فدل ةرمشع ىناطعاف لاق

 ال1 3 هارب باغ م نكد نإ رم اند ولقاو اة

 ىلص مكب دهعلا ير 0 هلعدللا يبد دمت مكينو 0 هلا 0 م كاطع لاك ىظعدهل لاقف

 لوقي نيح ةيهاتملا يبأ كم ا 0 تلق هلآ ىلعو سو هيلعللا
 0 2 اعا كناف ايندلا ع نر

 قارملا لها م 7 ا دوي كاد 0 تتكي هيلا فاتخم انكو: سنوي, نبةباوت

 1 تح كلذ سل لاقو هدب ضفنو مهرواف ساو را 8 لعفام ةنكلا هونم عاش

 ) ينربخأ 0 هتقو ف نا رح لاو ني كيرلا أ كاذ 6 لاقف ةيهاتعلا أ دا كلعل تاق مالكلا

 لاق ىدكلا د هلل ديع نب 0 نع قدحسا نب 1 يف .”دح لاق يزععلا ينثدح لاق نار 3 دلع

 01 141 لاقف باتال هنساعو ءانملا عاتسأ يف هموانو ساوت اأ لّدعي اموي ةيحاتملا وبأ سلج
 يعذاملا كلع كرات < يماني ١ ينارتا
 يهاح موقلا دنع كينلاب ادشفم قارا

 لاق ةظحد ( ٍينرخا ) كحضي ساو ونا 5 كيلع هللا كرابال لاقو ةيهاتعلا وبا بثوق لاق

 ةكادو ةعذب را هسلجم يف هامر ىبأ نأ هيهاتملا بأ غا لاق يدبملا نب 5 نب هللا ةَش يندح

 ىنأ هيلا بتكفةلاسرلا قحسا هيلا ىدأف 0 3 قدا نال ىلع هبتاعي هيلا ثعبف اهب
 1 اقو وهال 0 #3 اع 00 ةكحمملا نإ

 يهاس تامملا ىلق ه,غ نع * هل 0 يذ جواب

 يهال ةمايقلا نع تنأو اهبدد نو اهكبت ايندلاب تاكو
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 يضاسضو رخاش راد رادلاو # ةريمنواملاو وح شدعلاو

 ىهال كناف امل نقماحت * الو البسامنودكلسفنل رتخاف
 هاا ضإ سع سعوأةغالللا نسح #* هوقم لاش نأ كنحميال

 هللا عادم نع راو اج واع ده ىلا رس ءءالز رح كلم
 هايشا ىلا اط كنم جات * ةداهزل ارهظم كتيار يفا

 سايعلا نب هلل دبع ينثدحلاق لوكا ىحينإ ن 0 رم ينندح لاق 0 + نب دمحم نر (

 ةىاخلا نا[ ندم ف الإ اهوعشعك را دار لذ عيبرلا نب لضفلا نبا

 سس وص
 اقح ةبتع ةادغلا بن * ىبام ردي لو يل لاق دمح ا

 اتْن اح رك تاؤفلا تدحول * ىلق هيتعاب نيس ول

 قلو افا اع ىم لالا لمو بطلا لش ف كلت
 ىتام 6 تديحام ادبأ نت يفاف تح ريباف تم ىندل

 ىلوصلال |او اذكه لمر هدب + رفل نك هيقوهثع هذخأ مها ربالالمر هيف 3 ناكو قراخم ن *نم امس الو

 امدح لاق ى وم نإ دلع متن لاق لل وكلا ( ىنادح ( نواب 366 رو لوشإ هربغو ءايلا هدب رف

 تالالزلا يف نيحالملاءانغ همحعي امتديشرلا ناك لاق ةيهاتعلا 0 قر لاق يودعلا اص ندع

 ًارعش ءالؤط اوامعي ءارعشلا نم انعم نا اولوق لاقف مهنلو مه.الك داسفب ىذأتي نك و اهكراذا

 ديشرلاىلاهح وف لاقى محلا يف وهو ةيهاتءلا يبا ن 0 ىلع 30 ا سل هل ليقف هيف نوئغي

 ردكالو هر ا رعش ناوق الللاو تاقف كلذ طاع قالطإ يعل ل ا قحأر هش لك

 وهو ةعهس ةقارأا كر املف نيحالملا هظفح ند ىلإ هتعفدو 1 تت هن

 حولا .باقلا اهيأ © حومطلا فرطلاكناخ

 حوزو وند رثلوريتقلا ياو ©
 بورصا هش شوت ف كانا كر

 ل
 حورق -: ه اما د 5-5 لصا ا

 حوضل هموم نيب * انهم :روتسملا اذا

 حوشكلا هنع تبوط # ربنع ند انأر 5

 حودصلا ىهدلا حتاص * ليحرب هم حاض

 حوف مو5 ىلع ض * رالايفسانلاضعب توم

 ور قام ادبحا « م0 لا متل
 حولي توملا - 3-53 1 ىنيع نعب



 ل 2/277 ا <“ 0

0 

 حوريو ودغي تود عتلاو ةلفغ يف انناك

 حوبصو قوبغ ايندلا نم ايدلا ينبل

 حوسملا نيلع 0 ند
 * 0 حوطن 000 # مهدلا نم حاطن لك

 حوتتنكدنا نيك د ما كييف" لع

 # نون نخ اه تكل د6 ناو نوع

 ع ومد ا اع 0 كي لأ ناكو. بحتتيو ب لعجح ديشر لا كلذ عمس امافلاق

 نحالملا ىلا م هناك ةرحك عيبرل ١ نب لخفلا 0 املف ةظالغلاو بضغااتقو يف 0 5 مهدشأو

 0011 15 1 نب نينحلا ناك رباح نب نيبللا ي :”دح لاق ىلوصلا ( يتادح) اوةكسي نأ

 ةيهاتعلا وبا لاقفدي فني ناكف باحنم ىلا هعفد ةيهاتعإااب نأ دشرل |

 هناودبب هل لحتاف * هلادب تام باحيتم

 هامش دحم ملط« هلعأ ءانالا' نا

 تار كاد لك اه:© ةنان  نميمت ذل

 نام تاقرا لي * |*يناذهتمشام

 آلا وام نب دجأ ىتدح لاق يزنملا انتدح لاق يقريملا نار ني دمم فس
 ةهاتعلا وبا ! لاق نم ّوملاو هوا نا الا ةيالثأا هيل كك معلا ةيالو ديشرل | 1

 دوذح وهج فوحز يذ لا 0 يدوعق ليا ع عل رلانعتلحو

 دوقر 6 رم ع عفادي »+ ةمأ ظفح ىف ل الا ىعارب  عارو

 اهاعأ م 0 ةيولاب
2 

# 

 را اد تدل هقراقك «-اهنأ ناو اسدلا نع اح
 دوهع ةالو كالما ةبالمث * ةيتش هنم مالسالا يرع دشو انف

 ةتللوا 0 هلآ رثخ 4 < دلاو رجل ةالوأ وج وم
 و كل 0 00 * هريس لوح نوره ىطدملاوذب

 دوسأ بولق يف ءابظ نوع * مسبب ةباوملا ظاحلا لش

 دوعس 0 0 7 تدب * ةلها يف تتارسسء ثوم دودخ

 يدسالا دمحم نب 0 نيطاوا ا ) طق ا اهاثم للدوام ةلدب ديشرلا هلص وف لاق ْ

 هدشنأو ةيهاتلا يل نع لأسف ديشرلا ىلا مورلا كلا لوسر مدق لاق ىئايرلا ىتدح لاق ةزاا
 رود ءلا مورا | ال ندم هل ه ل دو مورلا كل» قلك ىف هير نحل 0

 ديشرلا ملكف كلذف + ًاودارأ نم 5 هف لكلا ةيهاتلا يبأب هحوب َّ ديشرلا لأب هلوسر

 رعش نم نان 5 تنازع مورلا كالم نأ ديشرلاب لصتاو انآ هنم ينمتساف كلذ ىف ةيهاتعلا 1

 كك
 اهو هت بابو ه لاعبا لع ةهاتعلا 5
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 كالفلا يف ءامسلا و تراذ 0 او ليالا فاتخأام

 كفانا 0 يضقنا دق # كله نع ناطاسلا لقلالا

 0 ان لاق دعس يبأ نب هللا ديب ءااسدح لاق يمع ( ينربخأ )

 ثرلا مك دف ىلا عطقو هتيبمزل سك ع قمل قاط أ ام ديشرلا نأ ةيهات ءلا ينأ نا ا

 عال هلا ف دف تش نكاح كا اريز ترص هل اولوق لاقفربخ فرعذ

 هد ولا سن ا رصف * مهتالخأ 5 نك

 هدعلا يبمنم يف ملت * امويردعل سانلارث كا

 تانبأ ةعبرأب نيتنلا نيذه نرقف هل حدم هيف ىبل نينمؤلل 7 لا نأ يغينيال لاق مث

 يهو أمف هحدم

 كتاروص
 كك نيعلا عومدق * بصئاهز 5 نه ىل داع

 بصولاو مولا هب رتعل ةيحاص يكل 0

 برعلا لات اد كمه د بون هو يح ري نه ريخ

 با ينال هونأ ند د# هل نادي أ قيقحو

 ينال دشرلا لاق لاق ةيهاتملا يب أ ن دمحم انثدح لاق دء# نب .نوع انثنح لاق ىلوصلا ل

 هدشناق نم 1 هل لاقف كفاخا هل لاقذ ينظع

 سرحلاو باوبالاب ترتست اذا * سفنالو فرط يفتولا نألال
 نسريمو يعل عردم لكل #3 ةدصاق توملا ماه نأب ملعاو

 سبيلا ىلع يرممال ةئيفسلا نا * اهتقيرط كلست ملو ةاحتلاوخرت
 نب 0 ىل لاقلاق نهاطب يبأ َن 0 ىنثدح لاق ىمم (.ىثدح ) 5 تح د.شرلا 5 لاق

 وا حتتفلا لاق ةيهات اا دا 1 ف ناقاخ نب حتفلاو انأ تر لخات ننف ىأ

 سلواهاضفل ةيهاتعلا ىنا رس ءازاب اهاك برعلا را ل تءضو 5 1 5  ةهاتعلا وبا تكف ساو

 لكدبج نم 251 ناك هديح حا اذاف يو اطسوو اديح ةدصصق لك يف هل نا 2 فاللخ ان

 تلك كاحضلا نب نيسملال اخد ىحانمالكمطقتا | ف كاحعضلا نب نيس ا لاق ىخر نم "1 ولا دول |

 نم مأ نيسحلا لاقف ةهاتعلا اب رد آلا لصفاف ساونا انا اهدحا لضخ ا نحال نيلحر 8 لوقتام

 نم ىش يفيندواعي ' 5 هيف كالذ نيس ىَد حتتفلا 1ع ةساز ةيهاتعلا يف 1 ىل لع نسا ون ا انا كك ضف

 مف يدبهملا نب مهار أ ه ا فاللخ ىلع ربخلا اذهب نع نسل ندح دقو انقرتفا تح اهركذ

 نا ىلع تمنع دق لاو ة.هاتعلا وبا ىن ءاح لاق ىبا يندح لاق ق رام نب نوره ينثدح لاق مدقت

 تاعفال هللاو تلَقف يف عطقت نأ كاحأ كاقف ترش يم تلقفا طغت 0 تك ةنهع امو. كنم دوزتا

 ىنلخ دأفهننغ هلوسر ي : رك ايدغ نم ناك املف لعفا تاقفدغ يفكلذ نك لاق ةفيلخلا ينياط ناو
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 يوشم ىدجو حلمو لقيو لخو ذيمس زي اهللع ةدئامب اعد مث فيظن شرف هيف ًافظن هلاتي

 انيديا انلسغو اهنم ائيصاف ءاولحي اعد مث انيفتكا تح هنم انبصأف يوشم كمسب اعد مث هنم انثك أف
 دق بصو تبرشو ترتخاف اهنم كل حاصرام رتخا لاف ةذينالا نم ناولاو ناحيرو ةهكافب انؤاحو

 ىلوق يف ينأغ لاق مئاح

 امح ةنتتع ةادغلا 0 ينام ردب ملو ل لاق: دمحأ

 ىلوق يف ىننغ كاق م ءاكر 3 7-0 وهو احدق برشف هتينذف

 ريصلا نم ريخ ةدوحوم # ةلح هل تسل 5 سبل

 ىلوق يف كتيدف يننغ لاق مث رخأ احدق برش مث جشايو ىكسب وهو هتينغف

 ملا نم (محرادقالا عم ن ا لا 12 كام للحل

 ةمّئءلاراص يح ىكسو كو يغاف هد فاه ع ترص ن1 لع حرتق», لازامو هايا هتينغف

 نم ايديا نيبام لك ارسكف هزاع ةجآ عاف تساك عنصاام ىرت يتح اديعلا نأ سك لاك

 0000 ل راق ة 2 جردلاف هتلاو ذنتلا نم هت قام لك جارخات نما مث مالمو هتلاو ذيبنلا

 ازا ال ايان سما مم لتتغاو هبات عزن مث يشكلذ نم قري ل تح ىبي وهو ذبنلا بصيو

 ال يذلا 0 0 مهلك سانلا ن ٠ ىحرفو يبيحاي كيلع مالسأا لاق من < يبو ىقناع م فوص

 ضعب ان 021 |دلا لأ رشات لاح ىف كب يدوع ر ا اذه لاقو < لعجو هدعب ءاقل

 د وه اداق تلخدف ىل نذاف هيلع تادأتساق هترأف كر 5 " ابامز هتيقل امو تفرصناف هناقامح

 جرذ كا 00 1[ نو ضيمقلا ءاقم اهم 6 مق هيديو مسأو ل 0 اهادحا بقنو ناترمدوق

 ةةقحولاو 0 ل ا كار كاف ليوا رسلا اتم اناقأو ان ةلجر
 كنبع هللا نحسا تلقف كحضت "يش ىلا رو لاكف طق هلثم كمان اك لاو كحو هنمشع

 8 0 داهزلاو ءاسالا نم اذه لثم لعف هنأ هنع كغاب نم وه "يش يأ اذه

 ا 11 ارا نأ تدبح اماجح ساج هلآ ىغاب مث ينم ايحتسا هناكف نيعلا نيخساي اذه كنع

 ىلا تلخد نا لوي هلوسر ىلا جرد 0 هتيتاف هنأ نا يهتشا َّ ىنفلبف ضم من هرأ مف

 كنلا رذتعاو هللا كعدوتسا اناو هيلع اهيلغ دقام ىلا كعامس نم يشن تقاتو انزح ىل تددح

 لاق أ نع قحسا نب دا> انثدح لاق ةظ>حح (ىنثدح) هب يدهع ر 6 ُ ءامتانا كر

 مث يذا لع هق عض قراخ يدا يهشا لاَقف يمشنام توملا دنع ةهاتعلا ينال لبق

 ليلخ ليلخلل يدع, ثدحيو * يندومىشو 2 ضرعيس

 ليلق تاكانلا ءانغ ناف * ةليل ىهدلا نم نع تضقناام اذا

 01 اواني رشي. لاق لاق حاطتلا طلاس نب دمج انندح لاق ىدسالا نسحلا وباب ( ينبح )
 يبأ نبا نع سايعلا ا 31 ا ككاو )لوألا كتم نك دو يبشنام توملا دنع ةهاتعلا

 تخين ) باوأا اذهب هباحاف توملا دنع ةيهاتعلا ينال كلذ لاق ارمشب نأ اص نب دمحم نع دعس

 نبدمم ىنثدحلاق ةيطعتنب هللا دبع يندح لاق يده» نب ىلع ىنادح ( ىلع نب نوره ا
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 هنق تام ىذلا :هضومت يف يأ هلاق رعد رجا لاق ةعاجلا حا
 يدم كاك دق ىلا رقم« ناف ىذحال لإ ١

 ينظنسحو توفع نا كوفعل #* يئاحرالا ةلايخ ىلاش

 نمو .لضف وذ ىلع تنأو #* اياطخلا يف يل ةلز نم 5و
 ينستعرقو يلمانا تضضع *« املع يدن ىف تركف اذا

 يملا ير لوط عطقاو 2

 لا رهط انهلهال تلق *

 قع فعل ش0 نا وا ةن

 اولا
 0 0 يفاولو

 ينإو اريخ يب سانلا نظي
 ىعبضلا ةزمح ني دم ىئَدح لاق ليلع نب نسما ادب لاق 'يتريصلا نار ىب دش(

 يبدناف ةينباب يموق اهف تام ىتلا كعؤتقر ب ةيهاتنلا وبا لاق لاق بدؤملا دم وباقرخلا لاذ

 هلوقب هتيدنف تماقف تاسالا هذهب كابا

 يمو# مدر 00 8 تربقو * يموسرو ىملاعع ىلبلا بع

 يموزاب لكح وا يلبلا نا * يتوقنهوافيمسج يلباامزل

 نب ىلع ينثدح لاَ حارت لأ ن دواذ ن دع اندح كاف راع ن هللا دب ع نندمحأ( ياا

 مالسلا دبع ينابيشلاو رموبأو ىلصوملا مهارباو ةيهاتملا وبا يفوت لاق ىنغملا قراخم ينثدحلاق دم

 لاق ىلع نب 00 : ا ناتئامو ةرمشع ثال# ةنس يف كلذو نومأللا ةفالخ يف 1 مو. يف

 تام لاق ةيدتق ىلا نب ل نع ”لياخلا نب دما :نع اكسو نب دما نع هلو نبا انثدح

 ني ترخعا 6( 0 ) نيتئامو عست ةنس دحاو موي يف ةراخخا ةميشهو قالا دشارو ةيكالا

 يدامج نولخ نامل نيثثالا موي ىف تام ةيهاتملا ابا نا يدقاولا بتاك دعس نب دم نع ةماسا يف

 ينربذا دادغس ىنرغلا فاخلا يف نيتايزاا هرطنق لاح نفدو نيتئامو ةريثع ىدحا ةنس ىلوالا

 رتشع ةئس يفوت هابأ انأ ةيهاتملا ينأ نب دمع نع ىنابيشلا دم ىنأ نع ىسوم نب دخت نش ىلإ
 هللادبع نب مهاربانع 0 الان دمحم نع يا نم ليوم ا

 هربق ىلع بت 55 نأ هيهات ءاا 7 00 هللا دنع نب قحسا نع دخلا"

 يعو يع مث يع.سا * يعمست يج نذأ

 ىعرصم لث٠يرذحاف #* ىعحضك نهر نأ

 ىعحضأ سلا #4 0 تشع

 عزعرتلا رايد ىف *. اتاثىمللا يرتك

 ىعدوادنم يذل م ىتتلا ىوسداز سيل :

 دمح هنبأ هانر ةيهاتعلا وبا تام امل لاق ةءثيخ يلا نب دمحا انثدح لاق ىلع نب نسحلا ( ىنربخأ )

 لاقذ ةيهاتملا يلا نبا

 كعجحاتوملا ىوطو * يزثلا كءض ىناإ ١
 ض2 م ا ا يل اكل 76 ياسا” م لت وسلس
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 كعم ةرفح يلا ت * رص تم موي. ينثيل
 كعحتمم هللا درب *' كعرصم هللا محر

 دم ينا نب دمح يقل ةيهاتلا يبا نب دمحم لاق لاق ريهز نب دحا ىندح لاق ن ندا (نرخا
 هل لوقا تاشن اف هربق ىلع ى ك1 كوبا يدوا ىت ِدلا تاسالا 0 لاقف يديزلا

 هتايح يف كل اشف 0 * هتامم يف كل خا ىلع ت

 هنامت يف اح هيلع تبذك قيدح لع نكن 0

 كلذ ركتي هنبا ناكو هل رعش هربق ىلع ٍبتكب نأ د هنأ نواوطت سابلاو لاذ فقس | و لجخت

 اهطوأ يلا ةسلا تملا ارق هنا سلا ١ نع لا دع نع يديم نب لع نب تورط( 1 23)

 ' ل[ | ةهاسلا ينأ اخأ عم انهه ركذأ مو ةيعاتما ين ربقدنع رجح ىلع * يهمست يح نذا *

 اعذر اا فراخ ت تلاط حو 3-1 تا ءراخلا مظعأ نم يهو هش 1

 ىربكلا يضواهادحإ اما * ةديرش نا.هست ةعص ا. 1 رات 2 ناننلا انه كاع كلا اذه ىفلاؤم لاق

 5 ,لا ىلا تراص مث مهروديف اعل تحاعف عر امد رلا لا كل 6 6 * زاحجلاب 0 ةدلوم تاك

 دو يكب ردعح لق الف لتق املف نيمالا ىلا تراص مث اهدجي م ديشرلا اهلطو تب ره 0
 ا نب ىدنسلا اهح و زيف اهمع تام 3 هللا دع هسا هل تدلوف 0 0 ميطا اهحوزنف ت>رخ

 ديزب نب ديلولا رعش يف اهم ةديح ةعنص اطو هدنع تتامو
 ذي وص

 22 ام اهاتعل * يلا رب ول ىحا حيو

 00 # يأ ادلا يف ًافقاو

 اهتعنص نمو لمر فيفخ هنف الو
 0 .٠

 بلا لجرلا لتي له مكلئاسن * اوبهالا ماينلا بكرلا اهيا الا

 بكرلا فتي مل تنا الواو كيلع * مهطم تفقودق كر ترا

 نب دمع ( ينئدخ ) يطسولا ير يف ةبايسلا لد فرح عماج ن نبال هفو ليقث ىنان هيف اهل

 لاقلاق ىدع نب منيا يف ”دح لاق يرمعلا ينثدح لاق دي ل ار انثدح لاق ىديزملا سايعلا

 الكم كد هي زكألا فحنااو 0 ىف يبارعإ 2 ا موب ناسح نب اص 3

 كل فا 4 لاقف هتف ىعام كلرحلو ةرسع نلخأ ول تلقف 9 كتاحأ دق لاف 2

 ليج لوق لاق نآلا وه اش ت تاقف م 0

 بحلا لجرلا لتقي له مكلئاسأ لاق مث ىنارعإ مالك اذه * اوه الأ اك اا ل 2#

 نحالا نا يف كش كا يل مورا داتا »ع قرقعلا يئاخم ند داو ناك ع

 آ



 ( ااا

 | مالو انل فاديفألو انل م 1 اه راتخاف قثاوال توصلا نان ءدع راجلا قدا نال اه راتخلا

 1 ةظحو قئاولاد 0 رف تناكو انْ دامح ىبأ ةيراج ضايراو انتل مالس نبا

 632 اع طا راحل نم نود تسل اج الو لاول ند اياك توصل دهان 0

 انرك اذتف اموب ةيحاولا فشخ و يه تعمتجا اهنا قار نع ىحي نب نيجلا انثد_> لاق يلوصلا

 ةديرفو سرع فشخ تلاقو مت ةهوءانغ 0 ةيراش قير تلاقف تاينغملا نم هاّتعمسام نسحأ

 ف هوي ركو زاخر هيكل راردلا ىف ؛سعو ةعندصلا ىف متم ميدقتو نويواست ىلع اتعمتجا مث

 | ةيراح ةديرف تناك لاق ىداشطلا هللا دع 7 نءد> لاق ةظحح ( - ( ءانغلا ا بيطلا

 2 دنع تيبرو تائسحملا تافوطوملا نم تناكو قثاولا كلا اهاده] وهو ةلإ ن ورد

 ( يماشطلا لاق )موفلاوةنطفلا ةداحءانغلا ةنس>هحولا ةنسح تناكولخ اهمسا اطةيحاص عم ةنأب نبا

 قئاولا تدنغ لاق ةناب نب ورمع ىنثدح

 ا لماع يراك ام ع يردم لق طراق
 اهنآتملعف وه فك لخ 0 ر> وه تلاقف هلع هتيقلافةدبرف اع هقلأف ةراتسلا ىلا مدقت . ىل لاقف
 ءاقو ىنغل نأ تف ءانغلا ىلع اهدار 1 وما اهجوز 1 ' الو ق'اول 53 نم ءافذ قامحاطال نتا

 تدعو تعفداف_ ىتت اوأ ًادبأ اهسأر بوضي نا نمار اهدا ارضأر ىلع ماقأف قثاولل

 يداغيواقرطيتوملاهلع * تا جف لكف دعبل الف

 ريخش نب ترا نب دمت نى :ةدح لاق محنملا و نا لع 2 لاق ةمادق نب رف ا

 برشلا ىلا طِشن نافرادلا ىلا 0 اذا ةعمح لك يف قئاولا ةمدخ- يف ةبونىل تناك لاف

 يلزم ىنل ىناف هتبون موي ىفالا انم دح | رضحبال نا انمسر ناكو تفرصنا طشني مناو هدنع تقا

 نا تاققف ري> اولاق ريخلا تاقف رضضحإ ىل اولاقو ىلع او. دق ةفيلخلا لسرا ذايتبوث موب ريغ ىف

 دَقُف ردانو لوطتال ناعتسملا هللا اولاقف ملعاغ ل اعاو طق نينمؤملا ريما هيف ينرضحي مل موي اذه

 يب يس دق عاس نوكي نا تفخو ديدش عزف يناخادف ضرالا ىلع رقتست كعدنالنا انما

 لخدال 0 تيفاو تكرإو 0 ا تير ةفيلخلا غار يفت ”دحدق ةيلب وأ

 تاربم للا 0 اولدعو ولكم مدخلا ىدي كح إو تعش 5 لدا 30 ثيح نم يمسر ص

 تضفا ىح 55 ىلا مدخ نم يننوءاس مدخلا لزب ' مْ يمحو يعز> ىف كلذدازذ اهفرعاال

 هناطيحوهضرا قاورىلا تيضفام بهذلاب جوسنملاىثولاب ناطيخلا ةسيام ن>صلا ةشورفم راد ىلا

 بهذلاب ةحوسنم بايت 2 0 عصرم ريرس ىلع هردص ىفقثاولا اذاو كلذ لثمي ةسبام

 نما مننا تدوج لاق ينار املف دوع اهردح يفو هبايث لثم اهلع هتيراح ةديرف هيناح ىلاو

 وأ مف انسنْؤِب ًاثلاث لاو 5 انا ىرت اما ريخ هلام نسوا ريمأاي تلق مْ * ضرالات اسقف انيلا

 اضب ترشو تلكدا يدتسإ هيارده كاش ل ١) 5 اه يتايحبف كلم كلذب قا

 ىنغت ةديرف تءفدناو كلذ ا حدق يف الطر دمحل اوتاه لاقو تسلحيف سلجحاف لاق

 اح نعلم نكلو لع « ةردق كبامو الالخإ كلاما

 (0ل 1 ىاغالا كت ا



 )ملا١ا(

 اهيصن كنم لقنإ الو كتلق * اهنا للاب سفنلا كترجمامو
 ااا فل عار در كلا دب تودل] تت كاذ لالخ فو ابدا قئاولا لجو رختلاب فو تءاخ
 امهتجرحد ة ةبرمض ةدبإ ا ام برعضف هلجرعفر ذ د ذإ كذكل اناقدحأل فام للك انلر شاهئانغ

 كشأ مو حورلا عوزتلكانأ تيقفبو حيصتو ودعت تصواهدوع تتفلو ضرالا ىلاريرمدلا عا نم

 عقوتأ هو 000 ضرالا ىاككات قرطاخلا تراظنو اهم هاا ترظن دقو يلا تعقو هنعع نأيف

 يدتساي تاق انلع ًابهناع برغأ تيأر ١ كو اقف تر وفد ىللاقذإ كاذكليناف ق:ءلابرمض

 تركف كلو لاو اللاق ذل بي لاناك اف هللاةنمل نيملاءانباضأ نم ىلعف يور جرح هللأو ةعاسلا
 تباراهىلا 300 1 ربصلا 000 0 020

 اهدييفو 0 0 عربا ل 0 ع 0 ملا 0 00 ل 0 6

 0| ف دلاو يي وه لمحو كف | 00 ايها |.افايلع تناكيتلا بايثااريغ اهاعواهد وع

 يبت و يوه وىل هلاقاما ماع داعافاذه تبحوت 2 2 انو عد كو ىالومايي :ذام تلاقفءاكلا

 نم كباقتحرأ و اذهيفز فلا نم ينتحرأو ةعاس || قع تبرضالإ نعم وأ يمهل كتلأسَتلاقف

 هفرعأال ؛ يشب فوقو مدخ ىلا و ا ىلإ 2 رو مااخبم 0 و يبت تاعجو يب ما

 رو هحتفف جردب مداخءاحو ةريثك باي اهفلمزرو قدوو نيع اهف ماك أو رضحأو ع

 تاعدف مجردفالا ةرشعاف ةردب ت 2 هاك 0 + تانك شوج لف 100 ا ؟دقعتتم

 انقرفن مثليللا ىلإ فلدك لو فانك امن سحأ للا وار نسل ىلا ادعو بايئاهيف توخاجو ىدي نيد

 ا ةفيلخلا لسر يلع منذإ 0 والا اوف لكوتملا دقت هيرض هدلا برضو

 ناكىذلا عضوملا ينلكوتللا اذاو ا هاا 5 ردحطا هللأو تلح داق رادلاىلا ترصو تك ىد نول

 ذنمانأ هذهن م هيقانأام 2 كحنو لاق ا راماف ةدب رف هم اح ىلاو هثيعل 2 ىلع 3

 رشرلا دي_سو انديسو كدَن نيفلاخنأ هللا ناحعبساي ١ | 2 كلذ ىآق ىنياغل نأ 0 ةودغ

 ىنت تمفدنا فاو تقرف يع هناح
 داعلاف رفيجالاب كلهأو د 0 ند دراج ملقم

 يداغيوأقرطي توملاهياع # يناس قف ل مف دعت الق

 ىل لاقف ءاديساو: حبصت قو ودعت ترصو ريرسلا نع اهسفن تقرا - ضرالا دوعلاب تب رض مث

 هذه اا رت انا ئرآت تاقف' يرن اف لاف ىديساي هللاو 5 تاقف اذهامكحنو

 رداملو تفرسهناف هللا ل طفح ف فرصناف لاق نينءؤملا ريمأ ديريام ىلا لوي صال ناف اهربغ اهعمو

 ىنغل ةديرف تتومس لاق كلملا دع نب دع ىنادح لاق ةمادق 0 رفعج ) قرع ( ةصقلا 5-1

 ولخ هيحاصن ام ؤصما لحو #* وحعش كلا نسنلو وحش يب يالخا

 وضنلا دا دعو حورلا الا قب م *# يلبصفمو يحدجحو 5 يوطا باذا

 قاطم لوا ليق# مهاربال ءانغلاو ةيهاتعلا ينال علا نو هنم ءانغ هدعل لو هلمق تكوسشس ف
 || - .٠ , .٠

 نا



 (اا/4ه)

 هيفو يملا نبأ نع رصنبلاو ةبابسلاب ليقث فيفخ هيف اضيأ هلو يباشهلا نع يطسولا يرحيف

 تاكا 500 ماعو ىدذ نإ ىلعو رع نبا 6-00 نم

 وهزول>دسالا ًاقداص يوه * هي نم لان بح نم امو

 ناحلالا هنايبأيف نا ءانغ اهاكاهخو

 وداط اياللاوالهج تلج اف #7 ينيلب ءدد حزملا ناكو تيلي

 وفك هل لاصخلا ل د 0 0000 5

 م

 هس

 م:©( هباعحصأ نع ةظحج ةياور نم ٍةراتخلا ةناملا نم جد

 اهقباس عمدلاو 7-3 * اهقراوط يرست يعومه» تتاب

 اهقراط 5 هارد مو نيقبلا نم اهانا امل

 نه نان زرحم نبالهيفو يطسولاب 0 ليقث فيفخ ىلذهلل ءانغلاو تلصلا ىنأ نب ةبمال رعشلا

 انثنع ادحاو انل زرت نبآل هف نا يتوب رك ذو شيحو يامهلا نع سس ليقنو

 م: هربخو هبسأو تلصلا ىنأ نب ةيمأ ركاذ اج

 نب فيش وهو سف نإ ةزرع نب ةدقع نإ فوع نب ةعربر 0 نإ هللأ دبع دل ىبا .

 0 15 ل 5 وهو ا د وا 8 0 دبع ن 2 ديع تنب ةقر ا 0 ا
 نزي ىذ نب فيس حدم

 الاو>اءادعالل رحبلايف راصذا # نزي يذ نب لائثما راثلا بلطيل

 اسعاش مساقلا ناكو مساقلاو بهوو ةعسرو ورم نيب ةعبرا هل ناكو هعضوم يف كلذ ربخ بتك دقو ظ

 ةيمال 1 رسب زلا 0 ذو باعلا نع هربعو نئنخالا هسدشنا لوي يذلا وهو

 كسروص

 نايقولهاوص بر هودر #* مهرادب بيرغلا لزن اذاموق

 نادعلاب تالعلا سملاتل # ملاؤسذ نع ضضرالا نوةكتنال

 اهواو اهبناعدج نب هللا دبع حدع

 ىناداع نم ,نكر عفادأ مبو * يترساو تلأس نافيقث ىموق

 ًاعيمج يماش || نع يطسوا انوا لق نمط اطار رع ةالورتلا لو 1 لق ذو ضارغلا هانغ

 لوي ىذلا وهو ارعاش هنبأ ةعيبر ناكو



 ).٠م١(

 ١5١ ورام دل اسمو + اناف- دانا "نها .كن نآو
 أوقي مهنا اناريخ مهوسيقا * ةناطب ارطسانلا راخ نحو

 تانك أرق دق تلصلايبأن ب د ناك إف مسمن هللا دبع انتدح لاق ا نب مهاربا ( ا (

 *دمغلو لسي روهاسو رق * هلوق اهش برعلا اهفرعتالع اقاوم رمشو يلا نكت :لوالا ل>و نع هللا

 يف هامسو * ردتقم ضرالاق وف طيطاسلاو * لات ططاسلا ه رعش يف لحو نع هللا ىمسي ناكو

 ةلعلا هذط هرعشن م "يذب نوجتمال انؤاءاعوةدتق نبا لاقرورغتلا هديأولاقف رورغتلا رخآ عضوم

 لعبرعلا تقفا ةديبع 11 لاق لاق ة ةيش نبر< اكو لاك زيزعلا دع نب 1 ) فربخأ) )01(

 تلصلا 0 أ ٍفيقث رعشأ ناو فيقث مث سقلا دبع مث م بري, ل ةمااودلا ع رعشأ نا

 اناقاك لاق سانلارعشأ ةمآ تبمكلا لاق دم نب ىحي لاق لاق ريبزلا انثدح لاق يمرحلا ( انربخا )

 تلصلا يأن: ةيمأ ناك لاق نامع نب بعدم نع بهدم يم ينئدحو ربي ز را ( لاق ) لاق م ل ان لو

 مرحو ةيفينملاو ليعمساو مهاربا كد نع ناو م مأو اهأ رقؤ بتكلا ىف رظن دق

 ه0 اننا كلا ىف از نال ةوبنلايف عمطو نيدلا سقلاو 1 ناكو نائوالا ىف كشو را

 كيك يذلا 0 لبق سو هب هلع اوت يلا ثعب املف لاقوه نك نأ اوك نافارا نذ

 لتاو لحو زعهف هللالزنأف 5 هنول 1 نأ وحر كنك اعا لاثو للاودع د2 هيف لوقتو ثي ريس

 لوق, يذلا وهو لاق اهنم خاسناف انتايآ هانينا ىذلا أبن مهيلع
 روز ةفينملا نيد الا هللا دنع ةمايقلا موي ناد لك

 لق نم يري ناكوردب ه هعقودع) أشن رق ضرك هيما ناك لاق دمع نب يح ' ينثدحو ريبزلا ( لاق )

 هلوق كلذ نف ردن ةعقو يف شرق 2

 6 لهأ ىلعمدق 4 ا 0 امن اور 0 اص 100 ىهع ةديصق يغو لاو

 نب ىعينثدحو ريب زلا ) لاق 0 000 021 هللا مل 0 مد 5 يف اهولء>ف موللا كلءساب

 (ىتربخ[)ءالكلاس اردنا كلذكو ا 1 ىلع جالا لاقلاق ينئادملا 0

 اهنف رتكلا نماهذخأ, ناكو برعلا اهم رعتال ةريثكظافلاب يتاو بدالا ةنازخ يف لاق ”(0)

 بارغلاكيردلا ةناما ناخو #* "يش لك قطني ماق ةياب

 ًاسراح راخا ةلعجف راما دنع هكرتو هب ردغور ملا ىلع هتهارف بارغال ادن ناك كيدلا نا معزو

 هفلخدي رءتلاف الغر وهاسلا نا تاتكلا لها زو ان دمعلو لاسلا روهاسورف 7# هلوق اهمو

 سمشلايف هلوقو فدكن ا اذا

 نإ الاو ةبذعم الا . اهلسر يف ممل ةعلاطب تسدل

 هرعشل نود عت ان ٌؤواملعو ةروداحو ةروقاص تاوعسلا يحتل ناكو

 كلا 1 11 1 ا م و ا 2 تح ب ع ب د سوعيجس دج جي ييجي ميسي تم ب سس
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 سمتلب تلصلا لأى ةيمأناك لاق هريغو ىلمؤملاركب يبأنير< نءوبب زلا دج لاق يم را

 0 لاق شيرقو برعلا نم ةعامج هعم ناكو ها مأشلا ىلا جرخف ةوبنلا يف عمطيو

 يعرف نوالاريغتم افساك مهلا جرخ مث ًاطباو ةسينكلا لذ دف ىنورظتناف ةسينكلا هذه يف ةحاح
 مهطلاق ةسينكلا ىلا اوراص املف اوءجر 2 مهتاوح اوضقفا 2 هنع يرش تح اوماقأو هك
 تارحح نا نايفس وبا لاف ىلوالا هلا نم و مهلا ج 2 رغم ًاطبإف ةسئكلا ىلا لخدوىنوراشا

 دس نوكتملا رح ا( اشار اقوا ىداتل ين ىلع دانرأ ىنافينول> لاقذ كئاقفر ىلع تققشدق

 نا فاخاو ة هو. ءللا ف عمطاانا و ةدحاوترقب و سمح اممتضم دقو تاعحرتس 0 يع

 تقلا دقو ةعح را 6 لاقف هدب ةيئان تعجرا٠ اق تن 01 :باصأف ينئطح

 اوازنفرفسيف ةيما جرخ يرهزلا لاقو (لاق ) هيف عمطات كا ينتافذإ تي 0 0 ةوبلا نم

 ةمال لاقف نيل سا م ريك يمت تا مأف الزم

 3 اا ا كا 1 ا 5 1 7 2 ولا لاق ف اقل

 ىرهزلا لاق ضاسأ || اف هاقلب نأ هيلا باشا بح ًاونمالا ة هقش ند هناي سمالا اذه بحاص برعلا

 جر هندحو دق لاق هللاوال لاق ايش تاسدخا لهف را 05 ركب انا كاف ك1 ها قو

 ا نإ لوش ديزي نب دلاخ تءوهوس لاق ة ةيش نير اندح 1 زيزعلا دبع نبدمحأ ) ين ريخأ 0 ماعلا

 ليقث وهو بهازلا دنع نم جر هش دازو 3 1 5 مأشلا ىلا زا ا.حطصا نايفساباو

 لاقو انس رك ذف هئس 5 ةعيبرنبةتع نع ىنريذلا ريخ لاق كتصق اًقارششل كب نانانفس وبا هل لاَ

 سماالا اذه بماسوا هرعع هتعفر لد 0 وبا لاقف هتعضو هل لاقف الام رك ذفالامنع عين ريخأ

 ) ينربخأ ( شر نه لجحرل دال أ هريخاو بيشا بعازلا ناكو لاق لاميذالو خ حبشل 1 0

 ةعم ا ةيمأ 1 لاق ىرقتملا دامح يبا نب ن>رلا دع نءتثدح لاقرب زاا ىنثدح لاق ىرخلا

 زَ لحس < تلاقا منا لاقال او اق ةاعلا ت تااقام نورد لكم موقلل لاقف ةاش ا 0 مغ مهب ترث موق

 هللاقف يعارلا ىلاموقلا ضع ماقفعضوملااذهيفلوا ماع كت الك اك كلك ايف ىذلا 'ينغال ىلع

 اهلك اوه لاق ةلذعس لواماعاهل تناك | لاقا مةلخعس 00 ل ةف ةلذعساولا تغل تلا ةاغلا هده 0 نم ينربخا

 هرعشيف هم م تبهذلاق ىعمصالا ن نعد# ن ىندح ور ريد ا لاق ) ص ضوملا اذه يف بئذلا

 (لاق) باش كا ةعربريلأ نب رمي بهذو ب رطاركذ 0 بالاك ةماعل

 نارئاطءاخ امئان ةيءاناك لاقةف وكلا لها نم لجر ىنثدح لاقيلصوملا ركب يلا نبورمع ينئدحر زلا

 لاقمن لاقيعوارخ الا رئاطلا هللاقف رالعل اهدر م 4 مأق . نءقثدفر > الا ل>دوتيبلاب ا ىلعاهدحأ مق عمقوف

 كر جرذ لاقت نبيا : نعي عالا نبا 5 نعث رجلان ب دج أ ىنثدحلاق يح (يفر هكا )ينأل لاق 5ك

 ةياظعتلبقأ ذا ءاشعب اوشعتيل الزنم اولزننيمجاراولفق اماف تاصلا يبأن بةيهأمهفومأشلا ىلا فيقث نم

 لصالا ٍِق هحءدءصم هأ نيئاملا نم تيس يا اة شما تاعحر تس هلوق )00(

 00000 ا 702 1101 ا تت تكل ا حل سس سل
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 تعاطف نيسمم نؤلحري اوماق مثمر فساو ةكو تعجرفاههجويف 'يذب مهضعبامصخل مهلا تند يتح

 يتلا ةميتيلاةيراخ!ةميجر اومعطت نأ مكعنمام تلاةفاصع 00 0 ارونمزوح مم

 تبرمضو دالسلا يفنةرتفتل دابعلا 1 اوعاذتمتمأ ماوعلام أ انأتلاق تن ١ نموا ولاق ةيشع مكن ءاح

 ' | اناا تاه مرعب لك ةروذ لعز اكلبالا تن : وف موماكر يرن و مهءايإ 7 تلاق#ضرالا اهاصعب

 انيلع تعلط اهلحنلاهات لأ الذ دكت ودغاا نمراهللا رخآىف اهانممجف ىداولا فت قرتفا تح يش اهنم
 دغلا ىلا اهعمج ملف سمالاناهاعفك لب الاتاعفف لوالا اطوةكتلاق مث اهاصمب ضرالات ب رضف زوجعلا

 تنك ا٠ ني اةيمالانلةف لب الات رن و نيم ويااىفاهلعفك تاءعفةز وجعلا تليق ااها>رنل اهانخا املف ةيشع

 زوجعلا تناكىذلا بيثكلا كلذ ىلاهحوتف ىنوعدو لب الا باط يف ملأ اويهذا لاقف كلفن نع هب اني
 اذإوا ماب ىلع ض رتعم عجطضم لج راذإو | ليدانقوةسدن كيفاذافداو ىلاهن طبهو هالع تح هنم 3

 يرسبلا ينذآنملاق كحام كاي نيا نم عوبتل كن لاق ةفأئاراهلف ةيحالاو سأ رااشبأ َلَخَر

 لعفت ملو "2 نإ هاو تدكح نا بيطخ اذه لاق داودلاب لاقالممأي بابثلا ىأبف لاق

 ه ةيحاص ا ةودنلا بحاص نا

 اع

 له 1

 0 000 كله 1 0 ةيدوع أم ض ةقداصل 1 َتفَدَص لاقف 0 ثبْدَح

 نا مهللا كا 1 نم 0 قوف ن قر 0 [رلر لعش ع 6 6 اح 0

 0 عرضت ٍق خيشلا 4 0 5 ا 1 لاق تانقا املاف روظلا اوعج دقو مولا ةي 1 عجرف عرضت

 ةيمأ حبصاف هلفسأ ندوسيلو هاللعأ ٠ نخيبيلو مكحاص تف دق تااق كرخ ١ لبالا كار املاف

 2 0 نر 1 تا لرأ كلذ كك0ك ردا اذه داو ؟ ن كما وهدف املف هلذسا دوساو هن رادع قا ضرب دقو

 لاق ةبش نب رمع انثدح لاق زيزعلا دبع نب دمح| ىنريخا مهنتك يف مهللا كنمساب ةكم لهأ ب 0

 و هللا د. عنب نمرلا دع نع نار 3 زير ل دبع 0 لاق 6 نب لن نام 9 0

 ا ع ىهو مولا ىلع تاحلا يبا نب ةنيمأ 0 لحد لاو يرهزلا نع دوعسم نب صه أع

 ٍ 2 مف ا ا ار سس ل ما و 0 لس اذا تدلا ف فقلا م نناح ةفقئاقلاف تدلا ةنغاف نيرس لع ماثق وتلا ةكرداق
 رئاطلا لاقف هقثق 4ك لقج رخأف هردص عقاولا قثفهناكم ر ل هردص ىف لعام دحا عقو دق

 ضهف هكعال اضوم قف هلق 5 ٍِشض لاق يبالاق ل مقالاق يو لاق يعوا هردص ىلع يذلا رئاطال فقاولا

 * رصتناف ةريشعوذ الو *رذتعاذ يربال * امكيدل اذ انااهد# مكي مكل#لاقف هفرط ة 1 امهعتاف

 لبقا لاق يعولاق ىعوا ىلعالا رئاعلا لاقف هّقشف هباق 0 3 * هقشف هردص ىلع قوفرانلا 0 رف

 ع ةريشعالو ينينغي لامال# اهكيردل اذ انا اه كيابل د لاقو هرمصل 56 ضمو يبأ لاق

 لقا لاق يو لاق يعوا ىلع الا رئاطلا لاَقف هقشفهباق جرحا من 3 هقثف هردص ىلع عقوف رئاطلا عجرف

 بررلا نم طوحم ميلا, فوف# «اكيدل اذ انا اه # اكيلاكيا لاقو هرصب امهعبتاف ضو ينا لاق

 لبقا لاق ىو لاَقف يعواىلعالا لاقف هقشف همأق جرذاو هقشف هردص ىلع عقوذ رئاطلا عج رك لاق |

 * امكيدل اذ انا اه« اكيلاكسل * لاقوهرصب امهعتاف ضمولاقيفا لاق

 | كتحاح اف 'ضانلا سالب ءنمأيو يملا هنذأ

 نا لا
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 املا الكل ديع ىاو + امح رفغت ةغت مهللار مغ نا

 ينكلو ال لاق ًاثيث دج لهيخا اي تاقف هردص حمي ةيما سلحو فقسلا قيطنا مث هتخا تلاق
 لوقي أثنا مث يردص يف ارح دجا

 الوعولا ىعرا لابخلا نانق ىف * يلادب دقام لبق تنك ينل

 نع قحسا نبا نع ةملس ي :هدح لاق دي نباانثدح لاق ىربطلا رير> نبدحم ( ينحل

 هلوقيفةيما قدصلاق سو هيلع هللا ىلك هللا لوسر نا نابع نبا 0 ةمركع نع ةشع نب بتوقع

 دص ص ثيلوىرذالل رسنااو # هني لحجر تحب رونو لحر

 لاق ةبشنب رمع انثدح لاقزيز ملا دبع نب دمحا ينربخا قدص لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 يرهزلا نع ىخاقلاب سيلو فاسو وبا انثدح لاق يتارحلا لضخفلازب نمحرلا ديعنبدامح ينأدح

 ىندح لاق« العلا يبا نب ى م ر1 !(ينريخا )اذه ا 0 هلع هللا ىلد ى *ا نع ةشئاع نع ةورعنع

 لاقةمركع نع دمحا نب مهاربا نب مهاربا ىنثدح لاقلاق بالا 6 ةم> انثدحلاق روزلا

 ةيمأ لوق م هيلع هللأ ىلص يايندشنتسا

 اناسمو فر اخعيص ريخلاب ن اًتحيصمو انا سم هلل دا

 اناطلسقاف الا قبط ةاولمم * اهنئئازذ دفنت ةفينخلا بر

 انانفا دالوالا نتقن انبو * وكاهانؤابا انيرب انيب

 ا

 ةش 6 0 اندح لاق 0 دبع نب 0 :ريخا 5-0 هيأ داك نا م هيلع هللأ ىل<يبلا لاقف

 العادم 31 نأ راع ند كلا ا دع انثدح لاق ةيوادمنب دحا ىنثدح لاق

 لوش اثناف هل نبا
 لبتو كلع )ح1 اع لماع انا( 0ك واد ل ن1 7
 لملمتأ ارهاسالا كاوكشل * تبأل()وجشلا كتبا هيلا ذا
 لمت ينيعف ينود هب تقرط * يذلابكنود قوات ينأك

 لحوم مح توملا نا معال * يف يناوك اعيش ىدرلا فاخن

 لمؤا كيفتثك ام ىدماوماا # ىلا ةياغلاو نسلا تغاب املف

 لون منا تنأ كن أك * (4)ةظاظفوةلظلخّقا زج: تلمج

 ىورو (5) وكشلا,ك تبان ىورو ()» كلا قدا ىورو (*) .كتلعو ىورو [(5)

 هذهو ةبجلا ىل رع برمضلا هبعأو هه رك امي نادنالا ةلباقم هيلا ا مح كن“ ينازج تالءح
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 7 00 447 نم تنارام ةمركأ تاق لق يلذملا ركب وبأ لاق يفاسشلا ورع وبأ لاق رييزلا ( لاق )

 ضب ا0101 ىلا اهو قوه لا هلك رفكو ءزعش نءا ةيمال لاق هنا سو هيلع هللا ىلص ىبتل
 هل ك1 هل ت تلقف كيذ

 دّووتم اهنول عل مللم ءاَر ته ةللرخا .1 لك عاطت سحشلاو

 اع الاوادم الإ هاير ى ايل ؤدسااف ىأت

 لوم فلم 02 0 ة- طق تملط ام هديب يف 1 لاق داي - نأش اف

 2 هللت رخالإ قا تسع 0 0 0 0 وى ءاهدصي 8

 يلا لوق كلذو اهتحم هللا هقر ف هس رق لع ب ا اهدصن نأ ديري ناطيش اهنتأيف

 دم 0 د ( ىتدح ) ناطبش ىنرق نيد برغتو ناطش ىترق نيب علطت ملسو هيلع هللا ىلص

 0 نإ ع ا داو نع ةنع نإ نايقس انثدح لاق ذاع د نس نقلا

 0 ةرشل ف ىىلب لاو كينغأ الا سانع نا 3 كف ةبواعم داع ىداعلا نب ورم و سابعنبا ل لوش

 00 عديل د 1 0 0 بر 0

 0 ةيفينملا نأ معأ ارو ةضرالا هذهو ا 0 دق لوش لع> هيف تام 2 هض ص

 لوه وهو 0 5 الاف هيلع ىب د هنافو 6-0 املو لاق 5- ُظ ىناخادي كشا

 | ى> ةعاسدسب ًاذيأ هيلع ىمغا مت ينحت ةريشع الو بده لمال#ايكردل اذانأ اه © اكيل كيبل
 "روج اذانا اه# امكبل ككل #«لوي وهو قافا مث ىذت دق هنادل-هأ نم هريض> نم نظ

 ١ ىتح نيلوالا نيترملالثم هيلع ىمعا مث ةعاسدرمضد 0 ىوق الو ردتعاف

 إ

' 
 ملا فوفةحم اكدت اذانا اه # اهكيا كل #«لوَش وهو قافاو هتايح نم اوسْني

 املا ال كل دع ياو * امح رفغت مهللا رفغتنا

 هضم ن٠ هدأ ا د مهدحو يترها يف اونوكف يتةو ءاح دق لاقف موقلا ىلع لقا م

 لوي ًاعناو

 د هنأ ىلإ عار يتسم + افك لواظت ناوتوتع لك

 الوعولا يعرا لالا سؤر يف * يلادب دقام لبق تنك ىنتتل

 الوغ سهدلل نا رهدلا ةلوغ * رذ-حاو كد.عس صن توما لعجا

 دبع 1021 دك رج جا ةافو يف لق دقو سو 1 هللا ىلد ي لاب نمؤي ملو هبحم يضق مث

 نيح تلحدلا يلا نب ةيءا ريذ يف تع.س لاق باع ىينب دمحا انثدح لاق يبا مع دما نب زيزعلا

 7 ©77س7ْْلل 2 ([؟”؟!”(؟ٍ؟”؟؟ شفت تسال ٌرر را( + ؟+؟7؟”؟“_”ت؟”>”؟”>؟”>؟”؟؟ت؟+؟+؟”؟؟؟“ ير ت؟؟ب؟ش؟©ّْشْشسس شْْفّفْاس.يال يرض ”؟”؟“؟_”؟(؟؟؟©؟فقف ب 65 يري 222222 تتتتتْاشاُظم تت تشتصتبتتتتطلسا 2-2 22
 برش وه ايف فئاطلا ىلاداع مثنعلا يصدقأ ىلا امهم برهو هلق دك هنا ل هلع هللا ىل يب لاث علإ

 باىغ لد ذأ كالا دالب ىلا عج رو .نيلاهتبا عدوا دو وفئاطلاب ناليغ رصق يف هل ناوحا
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 لاف بارلا وهو ككتكلا كيفي هسا لاقف ةيعن نعتف طفلا ف زل 2
 تقف كد يذلا ساكلا تبرشاَذِإ كنا لوق لاق لو ا لك

 هباححا لايف كلذ ومن ةما لاعف ىرجا ةست سن ع تكتكلا كيد
 رككفا ردقلا ليسا لولا هذه لع مقالا علا قوق

 بارغلا عقوف كلذ و< تاققتوميف هب ادشيف هعاتريف امظع

 ةيمأ رسكتاف تاف هب اجشف مظعلا رانأف ةلبزملا ىلع
 هباحصاهل لاقفهن ول ريغتو هدب نم ساكلا عضوو
 ةاطانهناكزو اذه لكك | مسام: 0[

 فلافل نر حل

 مث قافا م هيلع يمخأو قش

 الو رذتعاف ىربال لاق

 م رسهتاق ىروق

 هسه تجرخ
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